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1. DADES BÀSIQUES 

Nom de l’entitat: Associació Juvenil Tronada  

Nom abreujat: Tronada 

NIF: G-60234838 

Adreça de la seu social: C/ Beret 83, 08031 Barcelona.  

Codi subvenció: 

Persona representant legal de l’entitat i càrrec: Sonia Barrera Vilarmau, presidenta. 

Persona responsable del projecte: Helena Font, coordinadora, info@tronada.org, 676988239 

2. BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE EXECUTAT 

El projecte de Dinamització Socioeducativa de l’Associació Juvenil Tronada és un recurs amb una 

dinàmica i estructura similar a la d'un Centre Obert. Al llarg de 2018 s'han iniciat els tràmits per a 

l'homologació administrativa del projecte per constituir-se com un Centre Obert. 

Realitzem una atenció integral al o la infant, des del moment de l'arriba on se l'acull i s'atén a les 

famílias. Hi ha un espai d'esbarjo i joc lliure, on interrelacionen amb l'equip educatiu. Després es 

facilita un berenar saludable. Per a després fer reforç escolar; aquest suport es dona de diferents 

maneres, intentant trencar con la rutina i el model de l'escola tradicional, de manera que fem 

activitats per a resoldres el dubtes o assimilar conceptes estudiats a l'escola. Hi ha un espai de higiene 

personal; neteja de dents i dutxes. I un altre moment d'esbarjo amb activitats programades, dirigides i 

compartides per l'equip. 

El projecte de Dinamització socioeducativa dona abast a la franja d'edat de 4 a 12 anys.  

Es realitza una una atenció integral al o la infant, des del moment de l'arriba on se l'acull i s'atén a les 

famílies. 

El projecte s'ha realitzat a través de les següents tasques: 

• Classes grupals de reforç escolar que complementen l’escolarització dels i les infants. 

• Espai de trobada amb les famílies per donar suport en l’educació dels/les infants. 

• Acompanyament als i les infants en el desenvolupament de la seva personalitat, l'assoliment 

d'habilitats socials i l’autonomia personal, i l’adquisició de valors. 

• Generació de diferents espais de treball amb els agents socials del territori, per establir plans 

d’intervenció socioeducatius conjunts. 

• Berenars equilibrats per compensar la manca d'una correcta alimentació en el domicili. 



• Accés a dutxes en els casos de famílies que per diferents problemàtiques no poden facilitar 

al/la infant una higiene adequada. 

• Creació d'un espai lúdic amb un model saludable de referents adults. 

Els/les usuaris/es venen derivats/des principalment del projecte d’Esplai de l’entitat, del Casal de Barri 

La Cosa Nostra, dels SSAP i EAP de la zona i dels educadors/es de carrer. 

Aquestas accións comptan amb un espai de benvinguda de 17h a 17:30h on els/les infants interactuen 

entre ells/es i els monitors/es en un espai de lleure comú, on es convida a les famílies a participar-hi. 

Aquest és un moment on els educadors/es i les famílies comparteixen experiències i s’aprofita per a 

repassar acords. 

A continuació, de 17:30h a 18h, es treballen hàbits de salut, amb els berenars saludables 

(subvencionats per l’Àrea de qualitat de vida i esport, de l’Ajuntament de Barcelona).  

Es treballa la higiene personal, la nutrició adequada, l’ordre i neteja dels gots i les taules, les formes a 

l’hora de menjar, les dutxes, canvis de roba, etc. 

Tot seguit els/les nens/es es divideixen en 3 grups (petits, mitjans i grans) segons les seves edats i es 

de 18h a 19:30h realitzen les seves tasques escolars o sinó se’ls facilita fitxes adients a les seves 

necessitats educatives. Dins d’aquesta franja també es realitzen activitats lúdiques relacionades amb 

aprenentatges escolars. 

De 19:30h a 19:50h hi haurà un espai amb activitats lúdiques, i finalment, de 19:50h a 20h tots els/les 

nens/es es reuneixen per realitzar l’acomiadament i la reflexió del dia. 

A més s'ha treball amb l'entorn dels infants de la següent manera: 

• Fent coordinacions amb tots/es els/les agents que treballen amb la família o intervenen en el 

procés evolutiu del/la infant: centres escolars, serveis socials i d'altres ents d'atenció a la 

infància, projectes de lleure, centres de atenció primària, etc. 

• Treballant al costat de les famílies, facilitant pautes educatives, establint acords conjunts, i 

oferint suport integral en el procés evolutiu del/la infant. 

2.1. ABAST TERRITORIAL DEL PROJECTE 

L'àmbit d'actuació del projecte Dinamització socioeducativa d’infants i joves en situació de 

vulnerabilitat és el districte de Nou Barris, sent els barris de Turó de la Peira i Can Peguera els més 

propers geogràficament I per tant dels que venen la majoria dels nostres usuaris i usuàries.  

2.2. PERÍODE D’EXECUCIÓ 

Data d’inici del projecte: 01.01.2018  



Data de finalització del projecte: 31.12.2018 

Durada del projecte (mesos): 12 mesos 

2.3. RESUM PRESSUPOSTARI 

Import finançat per l’Ajuntament de Barcelona: Àrea de Drets Socials: 21.442,00€ 

Import total final del projecte: 42844,00€ 

Percentatge dels fons Ajuntament de Barcelona: 50%  

3. PERSONES DESTINATÀRIES 

Les persones destinatàries del projecte és la població infantil des dels 4 als 12 anys, de la zona sud de 

Nou Barris, majoritàriament dels barris de Can Peguera i Turó de la Peira; no sent aquest un  requisit 

excloent. Hi participen nenes, nens i joves derivades/ts d'altres zones, fins i tot de districtes diferents.  

Es donen casos de nenes, nens o adolescents que per diversos motius (estadísticament el principal és 

la separació de la família per intervenció dels equips d'atenció a la infància i adolescència -EAIA-) han 

canviat de lloc de residència però passen alguns caps de setmana al nostre barri, i han sol·licitat 

participar o els Serveis Socials municipals, centres de menors o EAIAs, han derivat el cas. 

4. ASSOLIMENT D’OBJECTIUS  

 

PROGRAMA 
OBJECTIUS 
GENERALS  

INDICADORS RESULTATS 

a. Reforç escolar 

a.1. Complementar 
l'escolarització 
dels/les infants. 

- Nombre d'infants 
vinculats/des al 
projecte de reforç 
escolar: 11-13 per 
grup d'edat. 

• Petits: 11  
• Mitjans: 13 
• Grans: 11 

 

Mitjana de nens/es 
vinculats/des als projectes:   

- Infància: 12 per grup 

 

a.2. Pla·liar el fracàs 
escolar entre els i les 
nostres usuaris/es. 

- Que els/les infants 
millorin els seus 
resultats acadèmics: 
que es redueixi el 
nombre 
d'assignatures 
suspeses en el últim 

Aquells/es nens/es amb 
dèficits acadèmics en el 
moment de començar el 
projecte, en finalitzar el curs 
havien millorar, segons les 
notes i la valoració dels/les 



trimestre, com 
respecte al primer.  

tutors/es de l'escola. 

 

b. Atenció a les famílies. 

b.1. Situar a les 
famílies en el centre 
del procés educatiu i 
evolutiu dels/les 
infants. 

 

- Que les famílies 
estiguin implicades 
en l'educació 

- Nombre de tutories 
individuals. 

S'ha fet partícip a les famílies 
de totes les activitats 
comunitàries i grupals que 
s'han desenvolupat en el 
projecte: Rúa Carnestoltes, 
Setmana Cultural, Festa final 
de curs, Festa d'inauguració de 
l'hort, Castanyanda i Festa de 
Nadal.  

S'han convocat i dut a  terme 
reunions individualitzades de 
famílies durant l'any. En total 
vinculats/des als projectes:   

- Infància: 10 per trimestre 

- Joves: 3 per trimestre 

 

b.2. Orientar a les 
famílies pel correcte 
desenvolupament de 
les habilitats i la 
personalitat dels/les 
infants. 

- Realitzar reunions 
amb les famílies de 
manera periòdica 
amb la referent de 
cada grup de manera 
individualitzada per a 
resoldre dubtes i fer 
un seguiment de la 
persona de grup  

Oferint un referent 
adult saludable 

S'han convocat i dut a  terme 6 
reunions de famílies durant 
l'any.  

L’equip educatiu ha estat un 
exemple de vida saludable 
(higiene, esport, alimentació, 
rebutjant hàbits poc 
saludables, etc.) 

c. Higiene personal  
c.1. Mantenir una 
correcta higiene 
personal.  

- Que cada infant es 
dutxi en el centre un 
cop per setmana. 

- Que cada infant es 
raspalli les dents 
després de berenar  

- Valoració positiva i 
evolució favorable 
segons els PEI's de 
cada infant. 

En el projecte d'infància tots 
els grups han realitzat una 
dutxa setmanal i raspallat de 
dents després de cada berenar 
tots els dies. 

d. Vida saludable. d.1. Instar hàbits de - Haver donat S'han oferit els berenars 



vida saludable. berenars composats 
per: un entrepà, un 
làctic i una peça de 
fruita. 

acordats en el projecte.  

d.2. Promoure 
l'activitat esportiva 

- Duent a terme 
activitats esportives. 

- Facilitants que 
els/les infants puguin 
compatibilitzar les 
activitats de l'entitat 
amb activitats 
esportives 
extraescolars. 

S'han realitzat activitats 
esportives i dinàmiques de 
caràcter esportiu al llarg 
contemplades dins de la 
programació de cada grup 

S'ha facilitat l'accés a activitats 
esportives coordinades per 
entitats relacionades (Casal La 
Cosa Nostra, Turó de la Peira, 
etc ...) com ara judo, Futbol, 
Rocòdrom, etc .. 

d. Participació 
comunitària. 

 

d.1. Tenir presència 
dins del territori. 

- Haver participat d'al 
menys dues activitats 
comunitàries com a 
representats de la 
infància del territori. 

L'entitat ha participat 
d’activitast comunitàries dutes 
a terme en el territori:  

• Cavalcada Reis Nou 
Barris 

• Rua Carnestoltes Can 
Peguera 

• Projecte Compartim  
• Caminada popular de 

Can Peguera 
• Festes Majors de Turó 

de la Peira i Can 
Peguera 

 

5. ASSOLIMENT DE RESULTATS I INDICADORS 

a. Programa de reforç escolar: Que els/les infants millorin els seus resultats acadèmics.  

ASSOLIT, segons objectius marcats amb cada infant i devolució de les famílies i les escoles.  

b. Programa d'atenció a les famílies: Que les famílies participin del treball que es fa amb 

els/les infants.  

ASSOLIT, s'han realitzat reunions grupals, tutories individuals i acordat intervencions conjuntes que 

s'han dut a terme.  

c. Programa d'higiene personal: Que millori l'higiene personal dels/les infants.  



ASSOLIT, segons objectius marcats amb cada infant. 

d. Programa de vida saludable: Que els/les infants tinguin un àpat equilibrat diàri i prenguin 

conciència de a importància de portar una vida sana.  

ASSOLIT, s'ha facilitat al menys un àpat saludable cada dia d'atenció en el centre. 

6. INTRODUCCIÓ: MEMÒRIA D'ACTIVITATS 

El present document recull la memòria d'activitats de tots els grups del projecte de Dinamització soci 
educativa amb infància i joves en situació de vulnerabilitat. 

El nostre curs d'activitats correspon al curs escolar. Distingim per tant tres trimestres d'atenció directa 
distribuïts de la següent manera en l'any natural: 

• Primer quadrimestre: octubre, novembre, desembre. 
• Segon quadrimestre: gener, febrer, març. 
• Tercer quadrimestre: abril, maig, juny. 

La resta de mesos de l'any tenen la següent distribució de funcions: 

• Setembre: organització i programació del curs. 
• Juliol: activitats d'estiu. 
• Agost: descans del personal. 

Per tant, el tall estival del curs, explica la discordança en el funcionament dels diferents grups al llarg 
de l'any. 

6.1 Grups d´infants 

Durant el curs 2017-2018, que correspon als mesos de gener a juliol en l'any que fa a la present 
memòria; el funcionament dels diferents grups ha estat el següent: 

1. Petits/es, de 5 a 6 anys. Assistint dues vegades per setmana, amb una educadora contractada 
de referència i el suport d'una integradora social. 

2. Mitjans/es, de 7, 8 i 9 anys. Assistint quatre vegades per setmana, amb una educadora 
contractada de referència i el suport d'un equip de voluntaris/es amb titulació de monitors/es 
de lleure. 

3. Grans, de 10, 11 i 12 anys. Assistint quatre vegades per setmana, amb una educadora 
contractada de referència i el suport d'un equip de voluntaris/es amb titulació de monitors/es 
de lleure. 

4. Xoves, de 13 a 16 anys. Assistint dues vegades per setmana, amb una educadora contractada 
de referència i el suport d'una integradora social. 

Durant el curs 2018-2019, que correspon als mesos d'octubre a desembre en l'any de la present 
memòria; el funcionament ha estat el següent, atenent a retallades pressupostàries ja que la liquiditat 
de l'entitat s'ha vist afectada pel cobrament tardà de les subvencions del present curs: 

1. Petits/es, de 4 a 6 anys. Vam baixar l'edat a 4 anys perquè l'entitat inicia un projecte d'atenció 
a famílies amb infància de 0 a 3 anys, i la franja de 4 anys quedava desatesa. Assistint un cop 



per setmana, amb una monitora amb titulació de grau superior en Educadora Infantil i el 
suport d'un equip de voluntaris / es en pràctiques d'integració social. 

Aquest grup a més, assisteix els divendres al projecte d'Esplai-Ludoteca. 

2. Mitjans/es, de 7, 8 i 9 anys. Assistint quatre vegades per setmana, amb una educadora 
contractada de referència i el suport d'un equip de voluntaris/es en pràctiques d'integració 
social. Un dels quatre dies és d'activitat esportiva, coincidint amb la recent implementació del 
projecte FutbolNet en col·laboració amb la Fundació Barça i la Xarxa de Centres Oberts. 

Aquest grup a més, assisteix els divendres al projecte d'Esplai-Ludoteca. 

3. Grans, de 10, 11 i 12 anys. Assistint tres vegades per setmana, amb una educadora 
contractada de referència i el suport d'un equip de voluntaris/es en pràctiques d'integració 
social. Un dels quatre dies és d'activitat esportiva, coincidint amb la recent implementació del 
projecte FutbolNet en col·laboració amb la Fundació Barça. 

Aquest grup a més, assisteix els divendres al projecte d'Esplai-Ludoteca. 

4. Xoves, de 13 a 16 anys. Assistint dues vegades per setmana, a fer reforç escolar, amb una 
monitora contractada de referència i el suport de persones voluntàries que fan pràctiques 
d'integració social. I a més un dia per setmana els propis joves i les pròpies joves, assisteixen al 
Casal de Barri a realitzar un projecte de mentoria amb nens i nenes, als quals ajuden a llegir. 

6.2 Equip  de educadors/es 

L'Associació Juvenil Tronada depèn en gran part del finançament públic. El cobrament de les diferents 
subvencions de l'Ajuntament de Barcelona sol efectuar a any vençut, per tant, durant el curs l'entitat 
ha de respondre a totes les despeses amb capital propi, estalvis, o préstecs d'altres entitats afins i 
solvents. 

És per aquest motiu que la previsió d'actuació i la realitat que s'implementen, en moltes ocasions, 
varia. 

En el present curs, no hem rebut cap ingrés de l'Ajuntament de Barcelona, tot i estar aprovats. Per 
tant, s'ha hagut de reduir en hores d'atenció i nombre de persones i hores contractades. 

No obstant això, l'entitat considera imprescindible l'atenció a la infància i la joventut de la zona sud de 
Nou Barris; per tant, fa tots els esforços al seu abast per no cessar la seva activitat i reduir el mínim 
possible els dies d'atenció. Per d'aquesta manera augmentar el màxim la incidència dels nostres 
projectes a la millora dels barris als quals atenem, i de les condicions de vida de les famílies usuàries 
dels nostres projectes. 

És també per aquest motiu que ressenyem en aquesta memòria, els grups de Petits/es i Xoves que en 
principi quedaven fora d'aquesta convocatòria. Però a l'haver hagut de renunciar a la subvenció de 
joves del Àrea de Drets Socials, ens veiem obligades a imputar les seves despeses a aquesta mateixa 
subvenció com en anys anteriors. 

Seguidament, distingirem per grups d'edat i trimestres d'atenció, tal com hem indicat anteriorment. 



També els documents de memòria són dispars, atenent els canvis de professionals que han estat 
necessaris, tal com s'explica a la justifciació anterior. 

L'aspiració de l'entitat és la d'aconseguir un concert a tal amb l'administració pública, que permeti una 
continuïtat i fidelització de l'equip educatiu al llarg d'un període de dos o més anys. 

A continuació afegim doncs les memòries per separat de cada grup d'edat, distingint per trimestres, tal 
com es explixa anteriorment. 
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PETITS/ES TRONADA 

SEGON TRIMESTRE 2017-2018 

 

1. INTRODUCCIÓ 

En aquest present document reflectim des d’una visió global el recorregut del projecte Centre Diari en 

el període del segon trimestre (8 de gener - 20 de març). 

Considerem important destacar que l’equip educatiu ha sofert alguns canvis, a l’inici del projecte, com 

educadora referent del grup de Petits, arrenca l’Helena Font fins a 1 de febrer. A partir d’aquesta data 

es produeix el canvi de referent i l’Estela Borrego assoleix la substitució.  

Tot i això al llarg d’aquesta memòria, recollirem a través de diversos punts específics les experiències 

viscudes com a projecte educatiu, de tota la periodicitat d’aquests mesos que conformen el trimestre. 

Seguint l’índex descrit, volem deixar constància dels punts essencials i les línies de treball que fan 

referència al nostre ideari. L’adaptació i el sentit que elaborem per tal de treballar amb el grup de 

Petits. 

Parlarem inicialment dels objectius generals i específics, utilitzats per concretar el nostre treball amb 

els infants. D’aquest punt organitzem una metodologia concreta però en constant aprenentatge, que 

és el nostre motor de treball. 

Farem una descripció de la programació i les activitats, ja que són una de les nostres eines per 

aconseguir els objectius que ens marquem com a equip educatiu.  

Continuarem explicant d’una forma detallada el perfil del grup d’infants de Petits. També descriurem 

l’organització i les tasques de les persones que participen, recolzen i fan possible el treball d’atenció 

directa al Centre Diari.  

Pel que fa als recursos humans i materials, detallarem les funcions de l’equip educatiu i tot allò que 

hem utilitzat en el dia a dia per aprendre i gaudir amb el grup de Petits.  



Finalment avaluarem des d’una visió educativa i agafant de referència tots els ítems abans esmentats, 

aquest segon trimestre. 

En la part d’Annexos compilem: els registres corresponents, plantilles de documentació i organització 

interna, fotografies i arxius d’utilitat en relació al grup d’infants.  

2. OBJECTIUS  

Com a projecte de Centre Diari ens marquem uns objectius generals i específics des d’una perspectiva 

global en relació als infants que participen. Un cop tenim aquesta base, plantegem els diversos àmbits 

a treballar i d’aquest punt es desprenen els eixos de treball. 

A continuació descrivim una combinació d’objectius que pertanyen a l’estructura de Tronada com a 

projecte educatiu i alguns objectius concrets del grup de Petits. 

OBJECTIUS GENERALS OBJECTIUS ESPECÍFICS 

ÀMBIT DE LA VIDA QUOTIDINA 

 

• Adquirir i dur a terme els hàbits 
d’higiene i d’alimentació saludable i 
equilibrada. 

• Comprometre’s a assistir i ser 
puntual de forma regular al centre 
diari. 

• Adquirir l’hàbit d’ordre i 
manteniment d’espais 

• Fomentar la responsabilització de 
l’espai 

 

• Oferir un berenar variat i equilibrat en un 
ambient de companyia entre iguals. 

• Dur a terme un control de registre de la 
puntualitat. 

• Conscienciar de la importància del manteniment 
del material . 

• Aplicar i controlar hàbits higiènics corporals 
abans i després de qualsevol activitat. 

• Dur a terme un registre de control i distribució 
de tasques pel manteniment i la higiene de la 
sala.  

ÀMBIT EMOCIONAL-RELACIONAL  

 

• Prendre consciència de la mateixa 
persona. 

• Adquirir coneixement i eines per 
treballar en la gestió de les mateixes 
emocions.  

• Aprenentatge en resolució de 
conflictes. 

 

• Crear espais individuals i grupals per poder 
expressar-se lliurement. 

• Treballar a partir de dinàmiques conceptes 
emocionals. 

• Resoldre conflictes de la convivència i donar 
eines de gestió. 

• Fomentar espais d’expressió i diàleg on poder 



• Fomentar les relacions personals 
positives en l'àmbit grupal. 

• Fer ús d’espais de participació i 
cooperació. 

• Treballar en valors i inclusió social: 
respecte, tolerància, etc. 

treballar valors: tolerància, respecte, 
cooperació, participació. 

• Promoure una convivència positiva basada en 
relacions de respecte.  

• Identificar actituds i comportaments negatius i/o 
discriminatoris per poder treballar. 

ÀMBIT SOCIO-FAMILIAR 

 

• Participar i implicar-se en la 
dinàmica de Tronada i en el 
desenvolupament dels infants. 

• Vincular-se i implicar-se en el procés 
educatiu.  

 

 

• Informar a les famílies de les dinàmiques, els 
conflictes i les evolucions dels infants dins el 
centre diari. 

• Donar a conèixer a les famílies la situació de 
l’infant al centre i responsabilitzar a la família del 
procés educatiu i així transmetre-li 
protagonisme.  

• Establir trobades periòdiques amb la família pel 
seguiment de l’infant. 

• Realitzar activitats on pugui participar la família i 
l’infant. 

• Signar un document de compromís amb els 
drets i deures que tenen les famílies i els infants. 

ÀMBIT DEL JOC 

 

• Fomentar el treball en equip i la 
cooperació. 

• Practicar la convivència i les 
relacions positives, la gestió 
d’emocions i la resolució de 
conflictes.  

• Incentivar la igualtat d’oportunitats 
• Promoure la participació i 

col·laboració. 

 

• Elaborar un arxiu de jocs.  
• Afavorir jocs entre grups d’edats.  
• Intercanvi de jocs culturals 
• Transmetre de manera positiva la diferència 

cultural a través del joc.  
• Entendre el joc com un espai de diversió i no de 

competició. 
• Treballar jocs cooperatius. 

ÀMBIT REFORÇ ESCOLAR 

 

• Tenir cura de l’espai i del material. 
• Prendre consciència sobre la 

necessitat i beneficis d’un bon 
ambient de treball, i respectar-lo. 

• Treballar els coneixements i 

 

• Pactar i revisar les normes de convivència. 
• Fomentar un to de veu adequat i un ambient de 

calma dins de la sala.  
• Treballar en el seguiment i acompanyament 

individual. 



competències pròpies de l’etapa 
educativa. 

• Aprendre d’una forma lúdica. 

• Crear material didàctic adaptat que estimuli 
l’adquisició d’aprenentatges ( fitxes de reforç, 
jocs de taula, jocs de memòria, jocs de càlcul 
mental…) 

• Fomentar els espais de lectoescriptura. 

 

3. PROGRAMACIÓ I ACTIVITATS 

Organitzem les activitats que volem desenvolupar al Centre Diari en format de setmana tipus. El grup 

de Petits participa dos dies a la setmana: dilluns i dimecres, per tal d’establir unes rutines i treballar 

objectius marquem els diferents espais d’una tarda. 

Espai d’acollida: fa referència a la pròpia sala on els infants entren per deixar les seves coses i troben 

als companys i monitors del grup. Combinem la sala amb els espais al aire lliure i la resta del local, on 

els nens i nenes poden relacionar-se amb tots els altres grups de Centre diari, monitors i participar de 

jocs conjunts. 

Creiem molt important la participació activa del grup de monitors en aquest espai. Ja que és un 

moment clau on podem detectar estats d’ànim, possibles malestars o diverses necessitats del grup 

d’infants. Crear vincle és un altre objectiu essencial, per això creiem que en aquest espai d’acollida és 

positiu que el grup de monitors i referents puguem oferir el nostre suport, acompanyament i conduir 

dins del joc. Així aconseguim fer-nos presents, resoldre conflictes, conèixer millors als infants etc.  

Berenar: espai que compartim amb la resta de companys i companyes dels altres grups. Treballem 

hàbits d’higiene a nivell grupal: ens rentem les mans abans de començar a berenar, netegem el nostre 

got, recollim el nostre espai de la taula. A nivell de centre diari, cada dia de la setmana neteja un grup 

(dilluns petits): recollim cadires, netegem les taules, escombrem i freguem el terra del passadís.  

D’altra banda treballem hàbits d’alimentació saludable, ja que el nostre berenar és: entrepà, suc o llet i 

una peça de fruita. 

Ludoteca: utilitzem l’espai de la nostra sala, l’equip de monitors i referents s’encarrega d’organitzar el 

joc simbòlic. Oferim diversos temes com per exemple: cuina, construccions, nines i ninos, animals, 

cotxes etc. 



Complementem el joc simbòlic amb altres espais a la sala com: dibuixos per pintar, jocs de taula, fer 

polseres, jugar amb plastilina, guixos i pissarra per dibuixar i escriure. 

Obrim, també, un espai de lectura on els infants poden escollir i fullejar llibres asseguts als matalassos.  

Racons: Volem construir materials de joc amb temes curriculars, adaptats si és necessari, per poder 

treballar i fer repàs de les matèries. Per exemple jocs de lletres i números, plafons per treballar 

l’agilitat visula i relacionar, geometria i seriacions etc. 

Rotllana: moment on tot el grup es reuneix al centre de la sala, un cop hem recollit la ludoteca i el 

racons. Seiem al terra, tornem a la calma i comencem la nostra tarda. En aquest espai volem que els 

infants puguin parlar de tot allò que vulguin compartir ( temes escolars, familiars, personals com per 

exemple que han fet al cap de setmana, coses que m’angoixen, coses que hem fan estar content etc). 

Volem treballar l’escolta activa i l’atenció, l’expressió oral davant el gran grup, els torns de paraula. 

Crear un sentiment de grup, a partir del qual poder resoldre conflictes, recolzar-nos i arribar a les 

nostres conclusions.  

La rotllana també és l’eina que els monitors i referents tenim per explicar les activitats, consignes i 

dinàmiques de la tarda. 

L’hora dels PETITS! (dilluns): volem oferir un espai constituït per diverses activitats transversals on ens 

divertim i aprenem. Activitats d’esport a l’exterior, tallers, manualitats, participació del calendari de les 

festes (nadal, carnestoltes, primavera etc), lectura de contes, pel.lícules, espais de música teatre i 

titelles.  

Espai de dutxa i posar-se guapo (dimecres): obrim un espai de dutxes pels infants que vulguin 

participar amb l’aprovació i l’ajuda de les famílies. Han de portar una motxilla amb la roba de recanvi 

neta, unes xancles i una tovallola.  

Aquest espai ens serveix per treballar amb els infants hàbits d’higiene i cura del seu cos. Ser 

responsable de les seves coses, en aquest cas portar la motxilla amb el material necessari, no perdre 

els mitjons, recollir totes les seves coses. I fer un acompanyament en el valor de l’autonomia.  

Oferim una capsa amb: crema del cos, un mirall, pintes, colònia, gel perquè puguin usar el infants 

desprès de la dutxa.  



Jocs d’interior o d’impàs: utilitzem aquest recurs en moments on volem cridar l’atenció dels infants, 

on sigui necessari tornar a la calma abans de començar una activitat, on el grup estigui dividit i mentre 

esperem aquells infants que encara no han acabat l’activitat que estiguin fent, la resta del grup realitza 

una dinàmica d’interior o d’impàs. Ens servirà, també, per treballar en l’àmbit grupal tots aquells 

aspectes que (segons els monitors i referents ) creiem que siguin necessaris.  

Relaxació: mitjançant jocs i dinàmiques treballarem l’aspecte de la relaxació, practicarem la respiració, 

intentarem ser conscients del nostre cos, treballarem a vegades en parella per tal de tractar el 

contacte físic, escoltarem diverses músiques i farem servir nous materials (plomes, pilotes de 

massatge, esponges, etc).  

Valoracions: mitjançant un tema relacionat amb els interessos del grup d’infants o el possible 

desenvolupament d’un centre d’interès, crear un recurs visual per poder valorar en rotllana les tardes ( 

els nostres comportaments i actituds, si ens agraden les activitats o no, les tasques i càrrecs, etc) i així 

ser conscients a nivell grupal del nostre recorregut al Centre Diari. Creiem que seria interessant 

programar al final de cada trimestre o quinzenalment una “activitat estrella”. Ens servirà per motivar al 

grup aconseguir aquesta activitat, reforçar positivament o marcar límits.  

Pel que fa la programació detallada d’aquest segon trimestre ( i les corresponents avaluacions), està 

recollida setmanalment en documents interns del projecte. 

4. INFANTS DEL GRUP  

El grup de Petits està conformat, des de l’inici del primer trimestre per 10 infants en llista. En 

aquest segon trimestre el grup ha sofert tres baixes, un infant ha marxat amb el nucli familiar 

a viure fora de Barcelona. Els dos infants restants verbalitzen el motiu de la baixa voluntària, 

falta de motivació en relació al Centre Diari. Per últim incorporem a un infant que es trobava 

en llista d’espera i ja havia participat al Casal d’hivern de Tronada, en col.laboració amb el 

Casal La Cosa Nostra.  

5. RECURSOS HUMANS  

L’equip educatiu de Tronada ha sofert diversos canvis al llarg de la seva trajectòria. En aquest segon 

trimestre s’ha aconseguit un cert equilibri, al començament l’equip constava de tres educadores 

referents, al Febrer es va sumar una quarta persona en qualitat d’educadora referent de grup. Durant 

aquests mesos la figura de coordinació ha estat present no tan sols com a coordinació pròpiament 



sinó com a consultoria externa i oferint moltíssim suport, per part del Casal de Barri La Cosa Nostra 

(LCN).  

L’entitat de LCN ofereix la possibilitat d’un treball conjunt amb Tronada a un nivell concret en el 

projecte de Centre Diari. D’aquí sorgeix la idea de crear una cogestió i diverses comissions de treball ( 

formades per professionals i voluntaris de totes dues entitats) que sustenten i tiren endavant totes 

aquelles qüestions, a nivell de projecte, on l’equip educatiu no arriba.  

Un aspecte important a destacar és l’entrada de nou persones amb funció de monitors, de les quals 

tres són voluntaris i sis realitzen les seves pràctiques del curs de monitors/res formant part de 

Tronada. Pel que fa a l’equip voluntari la seva participació és de dos dies a la setmana en atenció 

directa. La resta de l’equip en pràctiques assisteix de dilluns a dijous.  

Concretament al grup de Petits participen tres monitors, dos voluntaris i una persona en pràctiques. 

Durant les tres setmanes inicials del trimestre les referents del grup de Petits vam valorar la 

possibilitat de comptar amb el suport d’una premonitora, que pertany al grup de Joves de Centre Diari. 

Establim les consignes i límits que creiem convenients i ja tenim una premonitora al grup de Petits, que 

valorem molt positivament.  

Remarcar per part de tot l’equip la gran predisposició, col.laboració i ajut en totes les tasques que no 

pertanyen a l’atenció directa amb els infants. Com per exemple, reunions d’equip, redacció de 

valoracions grupals, iniciativa en les programacions, ajut i suport en la creació de materials didàctics 

adaptats, traspassos d’informació de casos, organització de materials als diversos espais, col.laboració 

en el manteniment i neteja de les instal.lacions.  

6. RECURSOS MATERIALS 

Com Associació Juvenil Tronada, ens nodrim d’un pressupost econòmic trimestral i diverses donacions 

en relació a material de tallers i jocs. Tot el nostre material està organitzat i distribuït en l’espai de 

“magatzem” i les diverses sales que tenim assignades a cada grup d’infants.  

Pel que fa al material fungible: material de reforç escolar com llibretes, papers, llapis, tisores, 

retoladors, maquinetes, gomes, pega).  

Material de tallers: cartolines, papers de colors-seda-pinotxo, goma eva, gomets, pintures i pinzells, 

fang, material reciclat, pistola de silicona, paper de mural, cola blanca, etc. 

Material de suport: llibres de text, ordinadors i projector. 



Material d’activitats extres: compres de menjar per realitzar tallers de cuina o festes amb famílies. 

Equipament de só (micròfon i altaveus).  

Material esportiu: en aquest segon trimestre hem tingut pèrdues ja que molt material s’ha extraviat i 

d’altre trencat del seu ús. Però normalment oferim: pilotes de futbol, pilotes de basquet, tenis, 

bàdminton, hockey, paracaigudes, ping-pong, cèrcols, cordes, conus, volley-ball. 

En l’àmbit d’equip educatiu disposem de material d’oficina al despatx però ens manca una peça 

fonamental, una impressora. A l’inici del primer trimestre en teníem una que funcionava correctament 

però se'ns ha espatllat. Restem a l’espera d’un ordinador de taula i potser una impresora de segona 

mà. 

Per finalitzar el punt dels recursos materials es necessari esmentar l’estoc de productes de neteja que 

tenim pel manteniment de les instal·lacions. En relació a les tasques de neteja actualment s’encarrega 

l’equip educatiu ( mitjançant un quadre de tasques setmanals ) amb la total col.laboració de l’equip de 

voluntaris i persones en pràctiques. Estem a l’espera d’aconseguir un servei de neteja mitjançant 

l’ajuntament de Nou Barris.  

7. AVALUACIÓ 

Aquest segon trimestre el grup de Petits ha sofert diversos canvis, a nivell de refent i d’equip van 

començar amb nous monitors/res i una educadora. Durant les dues setmanes següents es va produir el 

canvi d’educadora i vam sumar a l’equip de monitors una premonitora.  

El grup d’infants ha acceptat positivament els canvis i a pogut avançar en les rutines de Centre Diari. 

Un dels inconvenients que ens hem trobat, en relació a l’equip, a estat que la nova referent ha hagut 

de fer suport ocasionalment en altres projectes del Casal de Barri La Cosa Nostra. 

Hem aconseguit un bon treball d’equip i amb aquest fet hem pogut establir unes rutines fermes i unes 

consignes positives per complir objectius amb el grup d’infants. A l’inici els Petis van mostrar 

desubicació i poca organització. A poc a poc i treballant fermament en equip hem pogut crear vincle, 

fer-nos referents positius, fomentar un sentiment de grup, establir rutines i integrar consignes amb els 

infants. 

Per aconseguir aquest recorregut que esmentem amb anterioritat, ens hem basat en activitats grupals 

oferint, també, moments i espais per dialogar i aconseguir que els infants hagin pogut expressar-se i 



relacionar-se. Un àmbit important ha estat la resolució de conflictes que deixa veure la personalitat 

dels nens i nenes, les seves mancances emocionals on hem incidit i dirigit bona part del treball. 

Pel que fa a la programació hem tractat diversos temes com per exemple: tallers i treballs manuals, 

dinàmiques i pel.lícules per treballar emocions, ludoteques amb joc simbòlic, activitats esportives, hem 

tractat temes curriculars. A partir d’aquí hem pogut veure les seves preferències, valors com compartir 

i respectar, la nostra entitat com a persona, mancances. Ens ha servit per anar enfocant millor la 

programació i l’adaptació de les activitats. En aquest sentit els infants han mostrat motivació i 

participació. 

En referència a les activitats curricular encara ens queda una gran trajectòria per treballar, de cara al 

tercer trimestre volem, com a equip educatiu, construir material i adaptar-lo si és necessari per poder 

donar suport. Aquest ha estat el nostre punt feble com a equip i volem millorar.  

Continuant amb el tema de la programació, creiem important esmentar la col.laboració d’una família 

del grup de Petits. Aquesta família va dinamitzar un taller: treball manual de fang. Els infants de Petits 

van gaudir molt, expressant-se i compartint. Ens sentim amb la necessitat de programar activitats amb 

famílies de cara al tercer trimestre, per fomentar valors, treballar en família i continuar gaudint amb 

els nens i nenes. 

Pel que fa a l’àmbit familiar al grup de Petits hem trobat una vinculació positiva amb Tronada. Mares, 

pares, avis i àvies amb bona predisposició, presents i recolzant les línies o pautes amb les quals 

treballem al Centre Diari. Hem observat una xarxa de suport entre diverses famílies que es coneixen 

del barri, aspecte que creiem important destacar. Aquest fet crea harmonia, més coneixença entre els 

infants i ho valorem de manera positiva de cara a les famílies.  

Valorem positivament el camí recorregut per part dels infants de Petits al Centre Diari. Observant la 

trajectòria global d’aquest segon trimestre, creiem que els nens i nenes del grup troben un sentit clar 

en la seva participació a Tronada. 

 

 

 

 

 



PETITS/ES TRONADA 

TERCER TRIMESTRE 2017-2018 

 

1. INTRODUCCIÓ 

En aquest present document reflectim des d’una visió global el recorregut del projecte Centre Diari en 

el període del tercer trimestre (dimarts 3 d’Abril - 13 de Juny “Comiat final de curs amb els infants i les 

famílies). 

Considerem important destacar la participació de l’equip de monitors i monitores en pràctiques que, 

durant el segon trimestre finalitzen aquesta etapa i continuen assistint al Centre Diari, en concret amb 

el grup de Petits.  

Al llarg d’aquesta memòria, recollirem a través de diversos punts específics les experiències viscudes 

com a projecte educatiu, de tota la periodicitat d’aquests mesos que conformen el trimestre. 

Elaborarem un tancament i una valoració dels programes i objectius establerts en relació al grup 

d’infants.  

Seguint l’índex descrit, volem deixar constància dels punts essencials i les línies de treball que fan 

referència al nostre ideari. L’adaptació i el sentit que conformem per tal de donar sentit al treball que 

fem des de Centre Diari. 

Parlarem inicialment dels programes creats d’on es desprenen els objectius generals i específics. A 

partir d’aquests programes organitzem una metodologia concreta però en constant aprenentatge, que 

és el nostre motor de treball. 

Farem una descripció de la programació i les activitats, ja que són una de les nostres eines per 

aconseguir els objectius que ens marquem com a equip educatiu.  

Continuarem explicant d’una forma detallada el perfil i l’evolució del grup d’infants de Petits.  

També descriure’m l’organització i les tasques de les persones que participen, recolzen i fan possible el 

treball d’atenció directa al Centre Diari.  



Pel que fa als recursos humans i materials, detallarem les funcions de l’equip educatiu i tot allò que 

hem utilitzat en el dia a dia per aprendre i gaudir amb el grup de Petits.  

Finalment avaluarem des d’una visió educativa, tenint com a referència els programes abans 

esmentats, aquest tercer trimestre.  

Per concloure la memòria trimestral tenim el punt 9.Annexes on podreu trobar els Registres del tercer 

trimestre: llistat d’assistència, participació en el programa higiene personal i vida saludable, tutories 

individuals amb els infants, entrevistes amb les famílies, coordinacions, i per últim trobades i activitats 

amb famílies.  

Tots els documents de programació grupal, la plantilla de valoració setmanal i arxius i fotografies 

d’utilitat que complementen el treball d’aquests tres mesos.  

2. OBJECTIUS  

Com a projecte de Centre Diari ens marquem uns àmbits a treballar des d’una perspectiva global en 

relació als infants i les famílies que participen. Tenint en compte factors i casuístiques que comporta 

com per exemple: el barri i l’entorn, grups d’edats. Classifiquem aquests àmbits en programes de 

treball i a partir d’aquí pactem i consensuem els objectius generals. Per donar forma i crear eines fent 

un treball d’atenció directa marquem unes línies metodològiques que ens permeten dia a dia posar en 

pràctica el treball educatiu essencial del projecte. 

A continuació detallem els programes, els objectius i les línies metodològiques que conformen el 

projecte educatiu de Tronada i els objectius establerts per al grup de Petits.  

Volem deixar constància de la creació de dos nous programes: gestió emocional-relacional i 

seguiments.  

• Objectius de projecte educatiu 

Programes  Objectius Generals Metodologia  

Reforç escolar - Tenir cura de l’espai  i del 
material 

- Prendre consciència sobre la 
necessitat i beneficis d’un bon 
ambient de treball, i respectar-

- Pactant i revisant les normes 
de convivència. 

- Fomentant un to de veu 
adequat i un ambient de calma 
dins de la sala.  



lo. 

- Treballar els coneixements  i 
competències pròpies de cada 
etapa educativa. 

- Ser responsable de les pròpies 
tasques personals (gestió de 
l’agenda, càrrecs, organització i 
gestió del temps d’estudi).  

- Mitjançant el seguiment i 
acompanyament individual en 
la realització dels deures 
escolars i amb la creació i 
preparació de materials 
didàctics que estimulin 
l’adquisició d’aprenentatges 
significatius. 

- Mitjançant estratègies i eines 
que ens permetin dialogar, 
consensuar i repartir les 
diferents tasques de l’espai 
(assemblees, espais de paraula, 
càrrecs, etc) 

- Mitjançant la revisió i 
l’acompanyament en la gestió 
de l’agenda. 

- A través de reunions i 
coordinacions amb les escoles 
de cada nen/a. 

Higiene personal i vida 
saludable  

- Adquirir i dur a terme els 
 hàbits d’higiene i d’alimentació 
saludable i equilibrada. 

- Comprometre’s a assistir i ser 
puntual de forma regular al 
centre diari. 

-Adquirir l’hàbit d’ordre i 
manteniment d’espais. 

- Fomentar la responsabilització 
i la cura dels materials 
personals i col·lectius. 

- Mitjançant l’acompanyament i 
control durant al realització de 
les dutxes setmanals, rentat de 
les dents, rentat de les mans 
després de qualsevol activitat, 
etc. 

- Oferint un berenar variat i 
equilibrat en un ambient de 
companyia entre iguals. 

- Dur a terme un control de 
registre de l’assistència i la 
puntualitat. 

- Conscienciant de la 
importància del manteniment 
del material  i dels espais i fent-
los partícips i responsables en 
les tasques d’ordre i neteja. 

- Pactant i revisant les normes 
de convivència. 

- Duent a terme un registre de 



control i distribució de tasques 
pel manteniment i la higiene 
dels espais. 

Lleure alternatiu - Conviure  i ser respectuosos 
amb el grup d’iguals i amb els 
educadors/es.  

- Integrar-se en el grup i sentir-
se partícip de les dinàmiques 
del Centre i del grup al qual es 
pertany.  

- Aprendre noves formes de 
relació i expressió que 
condueixin a una bona 
convivència. 

- Poder gaudir de relacions 
positives dins del grup d’iguals 
que afavoreixen els seus 
processos de socialització.  

- Adquirir un coneixement de 
les pròpies emocions i ser capaç 
de gestionar-les amb un/a 
mateix/a i amb els 
companys/es. 

- Ser responsables dels càrrecs, 
rutines, materials i normes de 
l’espai. 

- Gaudir en companyia i sentir-
se feliç, coneixent altres 
realitats, obrint la mirada, i 
despertant nous interessos i 
curiositats. 

- Creació d’espais de 
participació i cooperació on els 
nens i nenes es puguin 
expressar, dialogar i gaudir en 
comunitat (jocs, dinàmiques, 
esports, sortides, tallers, 
assemblees…) 

- Preparar i desenvolupar 
 dinàmiques i jocs adequats que 
treballin la tolerància, el 
respecte, la cooperació, la 
cohesió,  la participació, 
perspectives de gènere, etc. 

- Afavorir espais i activitats que 
responguin a l’etapa 
madurativa en funció dels grups 
d’edat.  

-Participar amb altres entitats 
en activitats adients als grups. 

- Transmetre i promoure estils 
de relació positiva. 

- Saber identificar actituds i 
comportaments negatius i/o 
discriminatoris, rebutjant-los i 
reconduint-los. 

- Incentivar la igualtat 
d’oportunitats tenint en 
compte les necessitats i les 
fortaleses de cada infant. 

- Treballar a partir de 
dinàmiques d’identificació de 
les emocions. 

- Proposant un ventall 
d’activitats diverses que 
despertin nous interessos, 
curiositats i aprenentatges. 

 



Atenció a les famílies - Conèixer, participar i implicar-
se en la dinàmica del Centre 
Diari Tronada i en el 
desenvolupament dels infants. 

- Vincular-se i implicar-se en el 
procés socioeducatiu dels nens i 
nenes. 

- Informar a les famílies de les 
dinàmiques, els conflictes i les 
evolucions dels infants dins el 
centre diari. 

- Donar a conèixer a les famílies 
la situació de l’infant al centre i 
responsabilitzar a la família del 
procés educatiu i així 
transmetre-li protagonisme.  

- Establir trobades periòdiques 
amb la família per fer un 
seguiment de l’infant. 

- Realitzar activitats on pugui 
participar la família i l’infant. 

- Signar un document de 
compromís amb els drets i 
deures que tenen les famílies i 
els infants. 

Participació comunitària  - Conèixer els diferents recursos 
i serveis dels que disposa el 
barri. 

- Participar e implicar-se en les 
activitats i festivitats que tenen 
lloc en el territori i que 
s’organitzen amb les entitats 
del barri. 

 

Gestió emocional-relacional  - Adquirir estratègies per 
reconèixer les pròpies 
emocions. 

- Millorar les habilitats socials 
bàsiques ( com l’assertivitat) 

- Proporcionar eines per 
reconèixer i resoldre conflictes 
i/o diverses problemàtiques.  

- Fomentar el desenvolupament 
propi de valors. 

- Desenvolupar activitats i 
dinàmiques, adients als 
diversos grups d’edat, en 
relació a la gestió d’emocions.  

 

- Involucrar als infants en la 
resolució de conflictes.  

 

- Proporcionar espais de 
reflexió i debat on poder tractar 
temes de convivència social. 

 



- Treballar tant grupalment com 
de manera individual. 

Seguiment  - Registrar tota aquella 
informació relacionada amb els 
infants, a nivell individual i 
grupal. 

 

- Realitzar tutories individuals, 
omplir els documents de 
valoració setmanal grupal. 

- Compartir informacions i 
pactar eines de treball a les 
reunions de casos amb la 
persona referent.  

 

• Objectius concrets en relació al grup de Petits  

Programes  Objectius Generals  Objectius Específics  

Reforç escolar - Compensar el déficit 
socioeducatiu. 

- Estimular l’adquisició 
d'aprenentatges  

- Desenvolupar la seva atenció, 
memòria i organització espai-
temps. 

- Adquirir rutines de treball.  

- Elaborar un arxiu de fitxes 
adequat a l’aprenentatges de 
l’edat.  

- Assolir rutines de lecto-
escriptura.  

- Treballar la motricitat fina. 

- Fomentar espais tranquils 
d’aprenentatge i lectura. 

Higiene personal i vida 
saludable 

- Adquirir hàbits d’higiene 
- Adquirir l’hàbit d’ordre i 
manteniment d’espais 
- Fomentar la responsabilització 
de l’espai 

- Dur a terme un control de 
registre de la puntualitat. 

-Conscienciar de la importància 
del manteniment del material . 

- Aplicar i controlar hàbits 
higiènics corporals abans i 
després de qualsevol activitat. 

- Dur a terme un registre de 
control i distribució de tasques 
pel manteniment i la higiene de 
la sala.  

Lleure alternatiu - Fomentar el treball en grup, 
diàleg, tolerància i respecte. 

- Elaborar un arxiu de jocs.  



- Afavorir la convivència i 
relació amb nens i nenes de 
diferents cultures. 

- Incentivar la igualtat 
d’oportunitats. 

- Promoure la participació i 
col·laboració. 

- Afavorir jocs entre grups 
d’edats.  

- Intercanvi de jocs culturals 

- Transmetre de manera 
positiva la diferencia cultural a 
través del joc.  

- Entendre el joc com un espai 
de diversió i no de competició. 

- Treballar jocs cooperatius. 

Atenció a les famílies - Fer partícip la família de la 
dinàmica dels infants.  

- Informar a les famílies dels 
conflictes que hagin sorgit 

- Informar a les famílies de la 
dinàmica de l’infant. 

- Establir trobades periòdiques 
amb la família pel seguiment de 
l’infant. 

- Buscar activitats on pugui 
participar la família i l’infant. 

Gestió emocional-relacional -Treballar el respecte i la 
tolerància 

-Fomentar espais de 
participació i cooperació. 

- Treballar en la no exclusió per 
motius de gènere, culturals i 
sexuals.  

- Fomentar el treball en grup, 
diàleg, tolerància i respecte. 

- Fomentar relacions positives 

- Adquirir un coneixement de 
les pròpies emocions 

- Identificar les emocions dels 
altres.  

-Fomentar espais d'expressió i 
diàleg trànquils. 

- Buscar i dur a terme 
dinàmiques adequades que 
treballin la tolerància, el 
respecte, la cooperació, la 
participació. 

- Treballar a partir de contes i 
dinàmiques temàtiques de 
gènere i diferències culturals. 

- Participar amb altres entitats 
en activitats adients al grup. 

- Transmetre i promoure estils 
de relació positiva. 

-Saber identificar actituds i 
comportaments negatius i/o 



discriminatòris. 

-Rebutjar comportaments 
negatius i/o discriminatòris 

- Treballar a partir de 
dinàmiques l’identificació de les 
emocions. 

Seguiment - Registrar tota aquella 
informació relacionada amb els 
infants, a nivell individual i 
grupal. 

 

- Realitzar tutories individuals, 
omplir els documents de 
valoració setmanal grupal. 

- Compartir informacions i 
pactar eines de treball a les 
reunions de casos amb la 
persona referent.  

Per concloure amb el punt d’objectius és necessari destacar que, degut als canvis de referent que ha 

patit el grup de Petits durant el primer i segon trimestre, en relació a final de curs ens marquem uns 

objectius específics amb els infants.  

• Assolir positivament la dinàmica de la tarda al Centre Diari. 

• Proporcionar un entorn estable dins del grup. 

• Crear vincles emocionals positius amb els monitors referents. 

• Gaudir de l’espai de lleure, organitzar jocs cooperatius i sortir del Centre Diari. 

• Aconseguir una autonomia positiva dels infants. 

• Reforçar la gestió d’emocions i la resolució de conflictes. 

3. PROGRAMACIÓ I ACTIVITATS 

Organitzem les activitats que volem desenvolupar al Centre Diari en format de setmana tipus. El grup 

de Petits participa dos dies a la setmana: dilluns i dimecres, per tal d’establir unes rutines i treballar 

objectius marquem els diferents espais d’una tarda. 

Espai d’acollida: fa referència a la mateixa sala on els infants entren per deixar les seves coses i troben 

als companys i monitors del grup. Combinem la sala amb els espais a l’aire lliure i la resta del local, on 

els nens i nenes poden relacionar-se amb tots els altres grups de Centre diari, monitors i participar de 

jocs conjunts. 



Creiem molt important la participació activa del grup de monitors en aquest espai. Ja que és un 

moment clau on podem detectar estats d’ànim, possibles malestars o diverses necessitats del grup 

d’infants. Crear vincle és un altre objectiu essencial, per això creiem que en aquest espai d’acollida és 

positiu que el grup de monitors i referents puguem oferir el nostre suport, acompanyament i conduir 

dins del joc. Així aconseguim fer-nos presents, resoldre conflictes, conèixer millors als infants etc. 

Berenar: espai que compartim amb la resta de companys i companyes dels altres grups. Treballem 

hàbits d’higiene a nivell grupal: ens rentem les mans abans de començar a berenar, netegem el nostre 

got, recollim el nostre espai de la taula. A nivell de centre diari, cada dia de la setmana neteja un grup 

(dilluns petits): recollim cadires, netegem les taules, escombrem i freguem el terra del passadís.  

D’altra banda treballem hàbits d’alimentació saludable, ja que el nostre berenar consta de: entrepà 

amb embotit, suc o llet i una peça de fruita. 

Pel que fa al tercer trimestre l’equip de monitors/ers pactem desenvolupar aquest espai a la nostra 

pròpia sala. Ens adonem que compartir l’estona de berenar amb els altres grups de Centre Diari té 

aspectes positius però berenar al nostre espai en grup reduït ens dóna la possibilitat d’atendre d’una 

manera més individualitzada als infants. Els petits i petites se senten més còmodes per explicar les 

seves experiències viscudes al cap de setmana amb les famílies, a l’escola, amb els seus amics i parlar 

d’ells mateixos. Ens facilita el vincle i la possibilitat d’abordar temes personals o de convivència, dubtes 

de la vida i el treball en grup. No hem volgut desvincular-nos de la resta de grups de Centre Diari per 

tant hem combinat els dos espais de berenar. Valorem positivament aquesta combinació. 

Ludoteca: utilitzem l’espai de la nostra sala, l’equip de monitors i referents s’encarrega d’organitzar el 

joc simbòlic. Oferim diversos temes com per exemple: cuina, construccions, nines i ninos, animals, 

cotxes etc. 

Complementem el joc simbòlic amb altres espais a la sala com: dibuixos per pintar, jocs de taula, fer 

polseres, jugar amb plastilina, guixos i pissarra per dibuixar i escriure. 

Obrim, també, un espai de lectura on els infants poden escollir i fullejar llibres asseguts als matalassos.  

En aquest últim trimestre l’equip de monitors hem donat èmfasi aquesta activitat. A l’apropar-se el 

final de curs els infants del grup han estat molt més neguitosos i les seves demandes han estat 

explícites i molt encaminades a voler jugar i aprofitar per compartir moments sense tantes 

responsabilitats. Per aquest motiu decidim ampliar els espais de joc i allargar l’activitat, aprofitant per 

treballar a partir del joc simbòlic i reforçar el vincle monitor- infant.  



Racons: Tenim materials de joc amb temes curriculars, per poder treballar i fer repàs de les matèries a 

través del joc. Creiem important destacar que a nivell curricular i tenint en compte les edats dels 

infants (P5, primer i segon) el reforç escolar basat en els deures és baix. Per tant des de Centre Diari 

sempre hem volgut oferir aquest espai de treball alternatiu. En casos concrets com per exemple, els 

infants de segon de primària si obrim un espai de deures pròpiament dit per tal donar suport en les 

tasques escolars. 

Els materials creats són: memory’s, plafons de lletres, números i agilitat visual-relacional, geometria i 

seriacions. Valorem molt positivament l’actitud dels infants en aquest espai. L’autonomia que han 

adquirit en prendre la decisió del racó que volen fer o els crida l’atenció és un aspecte important. Han 

pogut fer les activitats individualment o de manera grupal. Aprenent amb la resta de companys hem 

pogut treballar el respecte entre el grup d’iguals, donant temps a pensar o respondre, assumint que 

tots ens equivoquem entre altres valors essencials per la convivència. 

Rotllana: moment on tot el grup es reuneix al centre de la sala, un cop hem recollit la ludoteca i els 

racons. Seiem a terra, tornem a la calma i comencem la nostra tarda. En aquest espai volem que els 

infants puguin parlar de tot allò que els vingui de gust compartir ( temes escolars, familiars, personals 

com per exemple que han fet al cap de setmana, coses que m’angoixen, coses que em fan estar 

content, etc).  

Volem treballar l’escolta activa i l’atenció, l’expressió oral, el respecte entre nosaltres entre altres 

valors. També aquest espai obert d’expressió ens ajuda a crear un sentiment de grup, a partir del qual 

poder resoldre conflictes, donar suport i compartir i crear la nostra visió i del món que ens envolta.  

La rotllana també és l’eina que els monitors i referents tenim per explicar als infants les activitats de la 

tarda, consignes i dinàmiques del grup. Pel que fa a aquest tercer trimestre els infants han assolit 

positivament el concepte i el perquè fem rotllana. Un altre aspecte que volem destacar és que la 

dinàmica general dels infants ha estat amb un alt nivell de neguit. Quan a nivell d’equip ens plantegem 

les causes d’aquesta dinàmica energètica i de nervis arribem a diverses conclusions: el canvi d’estació 

afecta el nostre cos i al nostre caràcter, s’apropa el final de curs i l’estiu això vol dir que finalitza 

l’escola i tronada entre d’altres. Per tant l’actitud dels infants a la rotllana ha anat amb molta 

concordança amb el seu moment de vida. En diverses ocasions ha costat mantenir al grup dins de la 

sala, ben assegut, en un nivell d’escolta activa adequat i hem hagut de buscar alternatives i recursos 

per desenvolupar una bona adaptació de l’espai al moment grupal.  



L’hora dels PETITS! - DILLUNS- volem oferir un espai constituït per diverses activitats transversals on 

ens divertim i aprenem. Activitats d’esport a l’exterior, tallers, manualitats, participació del calendari 

de les festes (nadal, carnestoltes, primavera etc), lectura de contes, pel.lícules, espais de música teatre 

i titelles. En relació al tercer trimestre ens hem trobat amb diverses festivitats que han coincidit en 

dilluns i el grup d’infants ha pogut participar només un dia de la setmana al Centre Diari. Per tant hem 

hagut de modificar l’hora dels Petits i  els tallers o activitats programades les hem anat combinant amb 

els dimecres sense diferenciar clarament, com al principi.  

Volem destacar tallers i activitats importants que s’han realitzat amb el grup de petits. Com a tallers 

manuals hem fet una ampolla de la calma i uns pompons de llana que concorden molt bé amb el 

nostre espais de relaxació entre d’altres. Com activitat per celebrar la festivitat de Sant Jordi vam crear 

el nostre punt de llibre! Els Petits ens hem encarregat, en forma de taller, d'elaborar “els murals, 

pancartes, dibuixos i lletres” per les activitats amb famílies. On hem volgut decorar el local i les sales, 

amb un esperit artístic, per sorprendre a les famílies. Finalment hem engegat un “projecte” conjunt 

(tots els grups de Centre Diari) d’hort i els petits s’han engrescat molt pintant el mur, posant terra, 

planta’n i regant els nostres tomàquets i enciams. 

Espai de dutxa i posar-se guapo -DIMECRES- obrim un espai de dutxes pels infants que vulguin 

participar amb l’aprovació i l’ajuda de les famílies. Han de portar una motxilla amb la roba de recanvi 

neta, unes xancles i una tovallola.  

Aquest espai ens serveix per treballar amb els infants hàbits d’higiene i cura del seu cos. Ser 

responsable de les seves coses, en aquest cas portar la motxilla amb el material necessari, no perdre 

roba, recollir totes les seves coses. I fer un acompanyament en el valor de l’autonomia.  

Oferim una capsa amb material: sabó del cos i del cabell, crema del cos, pintes, colònia, clips i gomes 

perquè puguin usar els infants després de la dutxa. En relació al tercer trimestre hem continuat en una 

mateixa línia de poca o nul.la participació. S’ha demanat, en diverses ocasions, per part de l’equip 

educatiu la col·laboració de les famílies però no hem pogut arribar a un pacte. En alguna ocasió, queda 

reflectit als registres que podeu trobar en el punt d’annexos, hem deixat roba de recanvi als infants 

que han volgut fer ús de l’espai de dutxes. En un cas concret d’un infant per demanda explícita de la 

família i gràcies a la seva col.laboració hem fet dutxes tots el dimecres sens falta.  

Com abans hem esmentat l’activitat de la tarda del dimecres, no queda reduïda només a l’espai de 

dutxes sinó que aprofitem per continuar treballant els nostres objectius a través de les diverses 

activitats.  



Jocs d’interior o d’impàs: utilitzem aquest recurs en moments on volem cridar l’atenció dels infants, 

on sigui necessari tornar a la calma abans de començar una activitat, on el grup estigui dividit i mentre 

esperem aquells infants que encara no han acabat l’activitat que estiguin fent, la resta del grup realitza 

una dinàmica d’interior o d’impàs. Ens serveix, també, per treballar en l’àmbit grupal tots aquells 

aspectes que (segons els monitors i referents) creiem que siguin necessaris. Pel que fa a l’última etapa 

del curs, l’equip de referents ens hem recolzat en diferents recursos que entren dins d’aquestes 

dinàmiques d’impàs com per exemple: fer equips per recollir el material de la sala, dividir el grup per 

fer torns de neteja al passadís i la resta de companys jugar a jocs de picar mans o cantar cançons 

mentre esperem, crits infantils per reclamar l’atenció dels infants “pitas-pitas” criden els monitors i els 

infants responen “palomitas”, “enganxats a la paret com si fossi’m un xiclet” en sortir fora a jugar, 

cantar cançons mentre fem filar i anem pel carrer.  

Centre d’interès: A l’inici del segon trimestre arrenquem un centre d’interès per engrescar als infants i 

poder treballar en forma d’activitats i tallers amb un fil conductor temàtic. Podeu trobar al punt 9 

Annexes, la història completa del centre d’interès però volem fer a continuació un petit resum per així 

destacar activitats importants que hem dut a terme al llarg del segon i tercer trimestre.  

L’activitat inicial és un taller manual per crear els nostres ocells i penjar-los a les finestres a mode de 

decoració. A través d’aquí un lloro que viu a l'Amazones es troba amb aquests dibuixos que tenim als 

vidres de Tronada.  

Aquest ocell viu amb uns infants d’una tribu i comencem a intercanviar cartes, entre els infants de la 

selva i els infants del grup de petits. Un altre taller que considerem important destacar, ja que els 

infants ho van gaudir molt, és el dibuix de Tronada a l’aire lliure. En una d’aquestes cartes que enviem 

als nostres amics de la selva, volem fer-los arriba uns dibuixos de Tronada perquè puguin conèixer el 

nostre espai de tardes. Realitzem un treball visual-espai i creatiu on els infants dibuixen en un espai 

divers. 

Jocs d’exterior i sortides al parc: Cal destacar que entre el segon i tercer trimestre el grup de petits a 

començat a sortit al parc del Turó de la Peira i altres espais de joc del barri. Amb l’arribada de la 

primavera el clima ens afavoreix estones llargues de llum i sol. A l’inici vam treballar molt amb el grup 

d’infants les consignes per anar pel carrer i fer files. Val a dir que mai hem tingut incidències però 

l’equip de monitors hem treballat aquest aspecte molt contundentment. Sempre fent reflexions de les 

coses positives que té sortir fora del casal i del fet negatiu que pot passar, si no som conscients que 

hem de tenir cura de nosaltres i respectar les consignes dels monitors.  



Hem gaudit de jocs cooperatius, espais de temps en el lleure i passejades per l’entorn del Turó on hem 

fet “petites descobertes” recollint fruits dels arbres, observant flors i respectant la natura.  

Relaxació: mitjançant jocs i dinàmiques treballem la importància de la relaxació, practiquem la 

respiració, intentem ser conscients del nostre cos, treballem en gran grup i per parelles amb la finalitat 

de poder tractar el contacte físic. Tot això acompanyat d’un entorn a la nostra sala que afavoreix 

l’activitat: matalassos, catifes i coixins, “llumeta dels petits”.  

Pel que fa al treball en parelles dediquem uns minuts de la relaxació a fer massatges i calmar al nostre 

company/a, per dur a terme aquesta part tenim: plomes, pompons de llana (fets pels infants), pilotes 

de pin-pon i esponges. Valorem positivament aquest espai i creiem realment que ha funcionat molt 

bé. Els infants s’han involucrat en un taller per fer els seus propis pompons i poder tenir un paper 

protagonista durant l’estona de relaxació. 

En les últimes setmanes de trimestre els infants del grup han estat una mica més reticents a relaxar-se 

de la mateixa manera que ho havien estat fent. Per tant l’equip de monitors proposem una alternativa 

per adaptar l’activitat a les necessitats grupals. Introduïm el contacontes, tot el grup s’estira a les 

catifes fent ús dels matalassos i coixins, respirem profundament i escoltem com un monitor ens relata 

una història. Els canvis sempre costen en un inici però volem deixar constància, que la proposta del 

contacontes ha funcionat molt bé i els infants s’han engrescat i han mostrat una molt bona 

predisposició. Hem completat aquesta nova proposta amb una activitat organitzada pel grup de 

mitjans. Van crear una història elaborant els escenaris, gravant les seves veus i escollint la música més 

adient. El grup de petits va tenir la sort de ser el públic invitat i van gaudir un munt.  

Valoracions: A l’inici del segon trimestre arrenquem un mural ( creiem que una eina visual tindrà bons 

resultats amb el grup de petits) acompanyat d’una cartolina amb una llegenda curta on tenim escrits 

tres ítems de valoració i la forma- color que correspon. Al final de la tarda seiem en rotllana i valorem 

grupalment que aspectes o dinàmiques de la tarda han funcionat bé o molt bé i quins altres haurem 

d’anar millorant. 

Els infants assumeixen positivament el valor d’aquesta rotllana final però, les diverses dinàmiques de 

la tarda que volem desenvolupar requereixen temps i l’equip de monitors ens adonem que ni els 

infants ni nosaltres podem arribar a tot i en un ritme tranquil per poder gaudir. A mesura que avancem 

cap al tercer trimestre el grup de nens i nenes està cansat i s’atabalen amb facilitat. Verbalitzen que no 

volen fer valoració i realment no aprofiten l’espai, ens adonem que no complim objectius. Per tant 

decidim obrir espais abans de marxar a casa si grupalment volem comunicar o resoldre conflictes 



d’algun motiu concret amb els infants. També duem a terme la proposta de parar les activitats quan 

no funcionen, en casos com: un infant està molestant o boicotejant l’activitat, hagut un conflicte entre 

companys, algun infant es desvincula del grup. En aquests moments parlar a nivell grupal i compartir 

ens serveix per anar treballant els aspectes importants de convivència. També hem remarcat molt una 

pauta clara amb els infants vers la dinàmica de la tarda. Això vol dir que si abans de fer rotllana no hem 

netejat els estris i l’espai de berenar no podem començar a fer rotllana; abans de marxar a jugar fora la 

sala ha de quedar recollida. Aquest impàs de temps els hem dedicat més exhaustivament per 

contrarestar el temps que deixem de dedicar a la valoració final.  

4 INFANTS DEL GRUP  

El grup de Petits està conformat, des de l’inici del primer trimestre per 10 infants en llista. Les edats 

que comprenen el nostre grup són de 5 a 7 anys.  

Al llarg del segon trimestre el grup ha sofert tres baixes, un infant ha marxat amb el nucli familiar a 

viure fora de Barcelona. Els dos infants restants verbalitzen el motiu de la baixa voluntària, falta de 

motivació en relació al Centre Diari. Per últim incorporem a un infant que es trobava en llista d’espera i 

ja havia participat en el Casal d’hivern de Tronada, en col.laboració amb el Casal La Cosa Nostra.  

A l’inici del tercer trimestre des del projecte la ciberaula que pertany al casal de barri (LCN) ens 

traspassen un cas per manca de places. Un infant que per edat hauria d’entrar al grup de mitjans però 

tenint en compte que és nouvingut (relativament) del Pakistan i que presenta mancances, totalment 

normals, en el llenguatge l’ assumeix el grup de Petits. Val dir que la seva adaptació al Centre Diari i al 

seu grup d’iguals ha estat satisfactòria. Valorem positivament la seva participació ja que, hem observat 

que l’infant ha gaudit molt durant el seu recorregut.  

És important destacar l’aspecte de l’assistència, al començament del segon trimestre ens vam trobar 

amb moltes baixes, a poc a poc hem trobat un equilibri i una continuïtat dels infants al Centre Diari. 

Recordem que només participen dos dies a la setmana i això és un punt a tenir en compte.  

Com abans expliquem les edats dels infants no generen una gran diferència, en el nostre cas per què 

comptem amb uns nens i nenes de cinc anys estimulats i amb una molt bona predisposició. No ens 

hem trobat en la situació d’haver de dividir el grup o fer adaptacions, en general el grup de petits 

segueix positivament les dinàmiques i consignes del projecte.  

Pel que fa a la part individual- emocional i de convivència dels infants volem destacar que el grup de 

Petits té uns valors adquirits positius. Hem anat treballant conflictes que naturalment sorgeixen però 



no hem viscut episodis de faltes de respecte, violència, enveges o rabietes. Hem treballat per 

aconseguir el sentiment de pertinença al grup que hem pogut observar que senten i una gran part del 

treball val a dir que ha estat la personalitat i el caràcter dels mateixos nens i nenes. 

Creiem important deixar constància sobre les relacions establertes entre els infants fora del Centre 

Diari. Tenim infants que van a les mateixes escoles i classes, d’altres que els seus familiars són amics i 

per tant comparteixen temps lliure. Hem pogut observar que alguns infants, degut aquesta dinàmica 

de compartir temps fora del casal amb altres companys; ha fet que no tinguessin espai per relacionar-

se o fer parelles diverses. Hem intentat trencar, en positiu, aquesta dinàmica. Amb l’objectiu de donar 

espai als infants que senten la necessitat de relacionar-se més i “desenganxar” als nens i nenes amb 

opció d’obrir-se al grup d’iguals.  

En l’àmbit de la vinculació entre infants i referents, també valorem positivament les relacions 

emocionals creades i treballes sanament. Tot i els canvis d’equip, des de l’inici del segon trimestre fins 

al final de curs hem aconseguit proporcionar i mantenir un entorn segur i d’equilibri vers als infants. 

Hem pogut valorar que ha estat de profit aquesta situació estable. L’equip de monitors ha estat 

conformat per 4 persones (un referent de grup, dos monitors i un pre-monitor que pertany al grup de 

Xoves de Centre Diari). Volem destacar les bones relacions entre infants i monitors, hem aconseguit ser 

referents per igual i els infants ens han demostrat que han estat a gust, còmodes i contents en aquesta 

experiència.  

5. RECURSOS HUMANS  

L’equip educatiu de Tronada ha sofert diversos canvis al llarg de la seva trajectòria. En aquest segon 

trimestre s’ha aconseguit un cert equilibri, al començament l’equip constava de tres educadores 

referents, al Febrer es va sumar una quarta persona en qualitat d’educadora referent de grup. Durant 

aquests mesos la figura de coordinació ha estat present no tan sols com a coordinació pròpiament 

sinó com a consultoria externa i oferint moltíssim suport, per part del Casal de Barri La Cosa Nostra 

(LCN).  

L’entitat de LCN ofereix la possibilitat d’un treball conjunt amb Tronada a un nivell de co-gestió en 

relació al projecte educatiu de Centre Diari. D’aquí es desprenen les diverses comissions de treball 

(formades per professionals i voluntaris de totes dues entitats).  

Un aspecte important a destacar és l’entrada i la trajectòria de nou persones amb funció de monitors, 

de les quals tres són voluntaris i sis van realitzar fins al final les seves pràctiques del curs de 



monitors/res formant part de Tronada. Pel que fa a l’equip voluntari la seva participació és de dos dies 

a la setmana en atenció directa. La resta de l’equip un cop van finalitzar les seves pràctiques, vam 

poder pactar els dies que poden oferir de manera voluntària per donar suport als grups d’infants.  

En concret al grup de Petits, com hem esmentat amb anterioritat, ha estat conformat per 4 persones 

d’equip, un premonitor que pertany al grup de Xoves de Centre diari, dos monitors voluntaris i un 

referent de grup. Creiem importantíssim destacar el gran suport i acompanyament que l’equip al 

complet ha proporcionat als infants. Remarcar per part de tot l’equip la gran predisposició, 

col.laboració i ajut en totes les tasques que no pertanyen a l’atenció directa amb els infants. Com per 

exemple, reunions d’equip, redacció de valoracions grupals, iniciativa en les programacions, ajut i 

suport en la creació de materials didàctics adaptats, traspassos d’informació de casos, organització de 

materials als diversos espais, col.laboració en el manteniment i neteja de les instal.lacions. 

En relació al final del trimestre hem pogut organitzar les activitats amb famílies, la nit de Tronada i la 

festa final de curs conjuntament amb l’equip. Han pres un rodatge molt positiu, seguretat i confiança 

com a monitors referents i tot això ha estat una gran satisfacció. 

6. RECURSOS MATERIALS 

Com Associació Juvenil Tronada, ens nodrim d’un pressupost econòmic trimestral i diverses donacions 

en relació a material de tallers i jocs. Tot el nostre material està organitzat i distribuït en l’espai de 

“magatzem” i les diverses sales que tenim assignades a cada grup d’infants.  

Pel que fa al material fungible: material de reforç escolar com llibretes, papers, llapis, tisores, 

retoladors, maquinetes, gomes, pega).  

Material de tallers: cartolines, papers de colors-seda-pinotxo, goma eva, gomets, pintures i pinzells, 

fang, material reciclat, pistola de silicona, paper de mural, cola blanca, etc. 

Material de suport: llibres de text, ordinadors i projector. 

Material d’activitats extres: compres de menjar per realitzar tallers de cuina o festes amb famílies. 

Equipament de só (micròfon i altaveus).  

Material esportiu: en aquest segon trimestre hem tingut pèrdues, ja que molt material s’ha extraviat i 

d’altre trencat del seu ús. Però normalment oferim: pilotes de futbol, pilotes de basquet, tenis, 

bàdminton, hockey, paracaigudes, ping-pong, cèrcols, cordes, conus, volley-ball. 



En l’àmbit d’equip educatiu disposem de material d’oficina pel despatx però restem a l’espera d’un 

ordinador de taula i potser una impressora de segona mà. 

És necessari esmentar l’estoc de productes de neteja que tenim pel manteniment de les instal·lacions. 

En relació a les tasques de neteja actualment s’encarrega l’equip educatiu (mitjançant un quadre de 

tasques setmanals) amb la total col.laboració de l’equip de monitors i monitores voluntaris. Estem a 

l’espera d’aconseguir un servei de neteja mitjançant l’ajuntament de Nou Barris des de l’inici del curs.  

Una gran part dels materials de les diverses tipologies anteriorment esmentades, els hem exhaurit 

durant el curs. Hem anat reposant d’aquells recursos que teníem emmagatzemats. Un cop finalitza el 

segon trimestre comptem amb un premi guanyat durant el concurs de carnestoltes del barri. Aquest 

premi consta de diversos “vales”, d’una quantitat econòmica concreta per comprar recursos materials 

als establiments de Can Peguera. Per manca de temps i no havent exhaurit, encara al tercer trimestre 

tot el material, l’equip de Centre Diari no ha fet ús dels “vales”.  

En aquest tercer trimestre s’ha distribuït un pressupost econòmic de 50 € per grups d’infants (petits, 

mitjans, grans i xoves). Valorem aquesta iniciativa com a equip, ja que ens ha permès a les educadores 

poder organitzar i comprar el material dels tallers i activitats per al nostre grup d’infants d’una manera 

més ordenada i conscient. També ens hem fet càrrec de la contabilitat no conjunta a través d’un 

document excel i la pròpia bestreta.  

L’equip educatiu hem estat conscients des d’un inici de la situació econòmica del projecte educatiu. 

Per tant hem intentat aprofitar propostes alternatives de barri per oferir als infants estones de lleure 

on poder gaudir. Com per exemple: la nostra participació en les festes de Nou Barris (tallers de circ), la 

biblioteca i els parcs del nostre entorn i per últim, activitats concertades des del projecte “Antirumors” 

de l’ajuntament de Barcelona.  

7. COORDINACIONS  

Per poder fer un tancament productiu, valorem positivament fer present un espai de coordinacions. 

On poder recollir els inicis i recorregut d’un treball intern, de co-gestió i en xarxa amb serveis i recursos 

externs.  

A nivell intern hem realitzat setmanalment reunions d’equip, on establir prioritats i criteris conjunts 

per tal d’abordar un treball productiu i de qualitat amb els infants i les famílies al Centre Diari. Més 

concretament cada dia al finalitzar la tarda, per grups d’infants cada educadora s’ha reunit a mode de 



“valoració i tancament de la tarda” amb el seu equip de monitor. Per poder compartir opinions, donar 

suport i tenir cura de l’equip, redactar el document de valoració setmanal entre d’altres.  

Quinzenalment hem estat fent reunions de seguiment de casos, amb la treballadora social del PAC que 

pertany a la Junta directiva de Tronada. Aquestes reunions han estat en moltes ocasions l’enllaç amb 

serveis socials i on hem pogut dur a terme els “feedbacks” de les informacions, els pactes de treball 

amb els infants i famílies.  

Per últim i tancant les coordinacions a un nivell intern, cal destacar les reunions de co-gestió.  

A partir del segon trimestre es va crear una comissió de co-gestió per fer suport a la junta directiva de 

Tronada. Aquesta comissió està formada per dos professionals, el tresorer del Casal de Barri La Cosa 

Nostra i Associació Juvenil Tronada i la cap del Casal de Barri La Cosa Nostra. En aquestes reunions 

hem pogut fer posades en comú de les situacions del Centre Diari, rebre directrius i consignes de 

treball i poder col.loca-rnos per treballar conjuntament en la mateixa línia.  

A nivell extern hem treballat per una banda amb serveis socials, educadors de carrer i escoles e 

instituts. D’altra banda hem representat a Tronada dins de la comissió d’activitats del barri de Can 

Pegera. Comissió formada pels següents recursos: Casal de Barri La Cosa Nostra, Centre Pi i Molist, 

Associació Can Ensenya, Programa de ràdio Matisos, President de l’Associació de veïns i veïnes, 

representant del grup de Gent Gran del barri, representant del grup de Dones ( grup que pertany al 

Casal de Barri LCN) i projecte Ciberaula ( que pertany al Casal de Barri LCN).  

En aquestes reunions de comissió d’activitats hem tingut un punt de trobada molt important per 

tractar i organitzar temes com per exemple: la setmana cultural, les festes del barri de Can Peguera, el 

projecte de l’armari, entre altres iniciatives i propostes interessants.  

8. AVALUACIÓ DE GRUP TRIMESTRAL 

En relació a aquest últim trimestre valorem amb una mirada molt positiva el grup de Petits. Volem 

tractar diversos temes essencials en aquest punt tan important de la memòria. Considerem iniciar per 

la sala del grup, el nostre espai. En aquest tercer trimestre els infants han assolit i gaudit del seu propi 

espai. Hem aconseguit organitzar el nostre material sempre a l'abast dels infants per poder fer un bon 

ús i sentir-se lliures al seu entorn. Hem plasmat la nostra creativitat mitjançant murals i dibuixos, ens 

hem envoltat de recursos manipulatius que ens han servit per treballar objectius. El més important 

hem aconseguit crear un espai on els infants han viscut un sentiment de pertinença al grup. 



Continuem parlant de l’assistència al grup de petits, valorem una millora notable en la participació dels 

infants al Centre Diari. Al llarg del curs, l'assistència d’aquest grup ha estat un punt que ha preocupat a 

l’equip educatiu. Hem viscut diverses baixes d’infants per motius diversos (desmotivació, fort vincle 

familiar, etc) però hem aconseguit instaurar una estabilitat a nivell d’equip educatiu que s’ha transmès 

als infants i famílies. La ràtio ens ha permès, en aquest últim període, assumir infants al projecte. 

Seguim valorant un altre aspecte important, els materials i recursos dels quals han pogut fer ús els 

infants. El transcurs del temps i la sinceritat i llibertat dels nens i nenes ha estat una combinació molt 

positiva, per mostra a l’equip educatiu gustos i aficions. Així doncs hems descobert i explotat els 

materials i recursos més adients per gaudir i aprendre.  

A aquest punt afegim la programació i les activitats pensades i dirigides al grup d’infants. Un aspecte a 

destacar és, les diverses festivitats d’aquests últims mesos coincidint en un dels dos dies que el grup 

de petits assisteix al Centre Diari. Tret aquest fet que ens ha restat temps, creiem que els infants han 

gaudit molt, han tingut llibertat per escollir i proposar les seves idees. L’equip educatiu hem tingut 

sempre, molt present que la programació ha d’anar en sintonia amb el moment real del grup. També 

hem treballat en consignes i límits que els infants ha demostrat haver assolit i interioritzat molt 

positivament.  

Un altre tema bàsic i essencial a valorar és, l’assoliment d’objectius específics que ens marquem per 

treballar en aquest últim període de Centre Diari. Objectius esmentats amb anterioritat, podem 

afirmar que el grup d’infants els ha assolit positivament.  

Per finalitzar el punt vuit de la memòria, val a dir que ha estat enriquidor treballar en equip amb les 

persones voluntàries les seves ganes i un alt nivell de compromís. Descriure amb paraules el vincle i la 

relació com a referent del grup de petits és gairebé impossible, ha estat una experiència molt 

important que dóna resposta al perquè ens dediquem a treballar al món social. 

9. ANNEXES  

En aquest últim punt de la memòria volem fer un recull de documentació interna important i recursos 

d’interès que hem utilitzat com a eines de treball. Per complementar aquesta part tenim una 

plataforma Drive conjunta on podreu trobar informació més detallada de les annexes que presentem a 

continuació. 

 



PLANTILLES DE DOCUMENTACIÓ: PROGRAMACIONS I AVALUACIONS SETMANALS 

PROGRAMACIÓ I AVALUACIÓ DEL GRUP DE PETITS 

SETMANA 1 DE JUNY: DILLUNS 4 - DIMECRES 6 PROGRAMACIÓ GRUP DE PETITS  

 

HORARI DILLUNS 28 

 

DIMECRES 30 

17:00-18:00 Espai d’Acollida  

(ludoteca i racons) 

Berenar i neteja comunitaria 

Rentar dents 

 

 

Espai d’acollida 

(ludoteca-racons-material de reforç) 

Berenar  

Rentar dents 

18:00-20:00 Rotllana inicial de la tarda 

LUDOTECA  

1. Espai de lectura  
2. Jocs de Taula 
3. Ninos 
4. Cotxes 
5. Animals 
6. Construccions 
7. Parchís gegant 
8. Dibuixos i pissarra  
9. Espai de relaxació: 

lectura conte ¿quin 
gust té la lluna? 

 

Rotllana inicial de la tarda  

Taller decoració FESTA FINAL DE 
CURS ! 

Creació d’un mural amb lletres i 
dibuixos per decorar el local de cara 
a dimecres vinent.  

Espai lliure on poder dibuixar, pintar 
amb pintures, retallar i enganxar els 
nostres treballs.  

Dissenys en relació a l’estiu platges, 
peixos, palmeres, fruites, surfistes i 
tot allò que imaginem  

Recollir la sala i el material del taller 
per equips  

Espai de dutxes  

Moment de relaxació: lectura d’un 



conte “ mi padre es un payaso” 

 

Observacions i 
tasques a fer EQUIP 

Organitzar les joguines i els 
espais, amb catifes i coixins de 
manera atractiva per els 
infants.  

Preparar en safates i capses el 
material del taller. 

Organitzar els productes de neteja 
per acabar d’endreçar la sala amb 
els infants. 

Fer les plantilles dels dibuixos 
decoratius. 

 

ACTA D’ AVALUACIÓ SETMANAL  

Setmana 1 Abril: Dilluns 2 i Dimecres 4  

Activitats que 
s’han 
desenvolupat 

 

 

 

 

 

Infants a 
destacar 
(comportament, 
actituds, 
decisions…) 

 

 

 



 

 

 

Organització 

Espai  

Material  

Temps  

 
Observacions 

 

 

 

 
Possibles 
objectius per la 
pròxima sessió 

 

 

 

Modificacions 
per la pròxima 
sessió 

 

DOCUMENTACIÓ INTERNA  

FUNCIONS I RESPONSABILITATS DE COORDINACIÓ  

 

Actualment al centre diari no disposem de la figura de Coordinador/a i aquesta tasca es troba 
repartida entre les quatre educadores referents dels grups d’infants. La major part de les tasques són 
dutes a terme per totes les educadores (co-coordinació). Exceptuant algunes tasques que tenen 
assignada a una persona com a responsable. A continuació s’exposen totes les tasques de 
coordinació dutes a terme al Centre Diari i qui es el responsable de dur-les a terme.  

• Intervenció directa amb els nostres infants. Totes  
• Reunions de coordinacions amb les escoles 
• Reunions Xarxa barri (Comissió Infància) Actualment no podem assumir aquestes reunions a 

les que assisteix com a representant Sonia membre de la junta de Tronada i Treballadora 
Social del Pla d’acció Comunitària de Can Peguera. 

• Reunions de l’equip Abans de cada reunió setmanal cada educadora s’encarrega de pujar al 
document del drive, que es troba dins la carpeta actes de reunions – punts reunions, quins 
temes pensa que són importants tractar en aquella reunió perquè totes puguem preparar-
nos la reunió . Les actes de les reunió d’equip es recullen de forma rotatòria i es pengen al 



drive a la carpeta actes de reunions – reunions equip. 
• Reunions de coordinació amb serveis externs —Cada educadora s’encarrega de coordinar-se 

amb els serveis que treballen amb els seus infants (escoles, serveis socials, punt d’informació 
juvenil…) i de deixar per escrit les aportacions d’aquestes coordinacions.  

• Ser referents i acompanyar als voluntaris-- Totes 
• Ser referents i acompanyar les persones de practiques.—Totes. Realització de reunions amb 

els/les nois/es de pràctiques els dilluns a les 16 hores quinzenalment. 
• Preparació dels berenars. Totes. Cada dia de la setmana s’encarrega la referent d’un grup. 

Dilluns- petits, Dimarts- Joves, Dimecres- Grans, dijous – Mitjans. 
• Compra Mercadona (Helena) 
• Anar a buscar el pa. --Totes, es realitzen torns rotatoris setmanalment. 
• Neteja i manteniment dels espais. –Totes diàriament. Afegir la organització de la sala 

d’educadors tots els dijous, i la neteja en profunditat de lavabo i passadís. 
• Tenir contacte directe amb el recurs de manteniment de les instal·lacions Irene. 
• Reunions de programació. Totes. 
• Reunions de programació d’activitats conjuntes amb altres entitats del barri. Estela és la 

representant del centre que acudeix quinzenalment a les reunions de programació i 
preparació d’activitats amb el Casal la Cosa Nostra. 

• Reunions de programació compartim. Marina) 
• Elaboració de programacions, material i cerca de recursos i valoració Totes 
• Impressió dels materials necessaris a una copisteria Helena 
• Respondre els emails i les trucades pertinents. Totes. Cada educadora s’encarrega de 

contestar els emails relacionats amb els infants del seu grup. Si són emails comuns es 
contesten de manera conjunta. 

• Xarxes socials (Irene) 
• Atenció a les famílies, comunicacions varies, informacions d’interès. Totes. Cada referent 

s’encarrega d’atendre a les famílies del seu grup, de realitzar entrevistes amb elles i de fer-les 
arribar qualsevol informació important. 

• Preparació de documentació. Totes. Cada educadora referent realitza la memòria trimestral 
del seu grup. A més, és preparen altres documentacions com autorització de sortides o carta 
de compromís famílies. 

• Coordinació del projecte (revisió equip, funcionament de grups…) Sandra i Víctor 
• Gestió de l'equip (dies personals, baixes, vacances, conflictes...). – Victor ii Sandra.  
• Representació institucional/Balanç econòmic.-- La representació institucional la realitza 

Sonia i el balanç econòmic Gloria.  
• Administració de la bestreta. Cada educadora s’encarrega de gestionar la bestreta del seu 

grup (50 euros trimestral) i de pujar els moviments de les seves despeses al document d’excel 
disponible al drive guardant les factures. 

 

10. PROPOSTES DE MILLORA  

Pel que fa al grup de Petits des de l’equip educatiu i de monitors presentem unes propostes de millora 

o aspectes que creiem importants a tenir en compte en un curs futur de Centre Diari.  

Valorant el recorregut dels petits i petites d’aquest curs volem proposar, si existís la possibilitat, que 

l’assistència del grup fos tots els dies de la setmana. Amb dos dies de Centre Diari costa establir unes 



rutines, uns hàbits fer activitats i tallers que puguin tenir una continuïtat real. Ens hem adonat que 

manca temps.  

També volem deixar constància de la importància de sortir més del local amb els infants i participar 

d’altres recursos, tenint una assistència de cada dia de la setmana seria més fàcil d’organitzar. A part 

de sortir als parcs del barri, poder anar més sovint a la biblioteca i d’altres recursos de Can Peguera.  

Valorem molt positivament les activitats conjuntes entre els diversos grups de Centre Diari, ens 

agradaria proposar la planificació a calendari d’una activitat conjunta al més mínim. Les experiències 

viscudes durant aquest curs en activitats conjuntes han estat molt satisfactòries i enriquidores. Veure 

als infants gaudir, compartir i preparar amb il·lusió ha estat genial! 

Per tancar el llistat ens agradaria deixar constància de la importància de les activitats amb famílies. Ens 

tornem a repetir però seria positiu programar i involucrar molt més a les famílies de Centre Diari. Si 

ens recolzem en les experiències viscudes, hem après un munt i ha estat molt interessant conèixer, fer 

vincle i compartir amb elles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PETITS/ES TRONADA 

PRIMER TRIMESTRE 2018-2019 

 

1. CARACTERÍSTIQUES GRUP DE PETITS/ES 

El grup dels petits/es de Tronada és força variat, en total són 13 nens/es, 6 nenes i 7 nens d'edats 

entre els 4-6 anys (2 de 4 anys, 3 de 5 anys i 7 de 6 anys) . Es tracta d'un grup que resideix a prop del 

centre on es realitza l'activitat, del barri del Turó de la Peira i Can Peguera. Són famílies de diverses 

cultures/països, amb baix nivell econòmic i algunes estan en risc d'exclusió social i són ateses al centre 

de Serveis Socials de Turó de la Peira - Can peguera, al carrer Selva número 57, o en Centres 

residencials maternals per mares adolescents (en aquest grup només hi ha 1 cas). 

L'activitat del grup de Petits/es es porta a terme els dilluns, exceptuant l'últim dia que es va haver de 

canviar a causa de la festa Rotary que es realitzava el Dimarts següent. L'entrada al casal és a les 17h 

però alguns/es surten a aquesta hora de l'escola o fan extraescolars al centre i es donava un marge fins 

les 17.30h per començar amb la rutina. En aquesta mitja hora de marge poden fer joc lliure. Un nen 

entra a les 18h perquè fa futbol en el nou projecte amb la federació del Barça al mateix espai que el 

casal. Un cop estan tots/es, es berenar de 18-18.30h, anem variant el berenar cada Dilluns; llet amb 

fruita, entrepans variats amb batut de fruites, llet amb galetes, etc.  

Mentre berenen fem el calendari, que consisteix a posar el dia, mes i any en què estem (en números i 

lletres), el temps que fa, l'estació en què estem i si és l'aniversari d'algun/a. Seguidament es 

reparteixen les tasques de neteja perquè tinguin un coneixement que tot allò que es fa servir 

s'embruta ha d'ordenar o netejar després.  

Quan acaben de berenar s'esperen a què acabin tots/es els seus companys/es i netegen els gots amb 

supervisió dels/les monitors/es presents mentre un/a altre monitor/a els ajuda a que vagin rentant-se 

les dents.  

Quan acaben de fer la rutina de berenar higiene es passa a fer l'activitat programada per a aquest dia o 

es deixa temps de joc lliure perquè facin i es relacionin amb qui vulguin. A la sala disposen de diversos 

jocs de taula, joguines, contes i materials perquè ells/es puguin ser lliures a l'hora de decidir com 

satisfer les seves peticions o necessitats. 



Per finalitzar, fem una ronda de per preguntar com estan i com s'han sentit o s'ho han passat durant la 

tarda. A les 20h els/les vénen a buscar les famílies. En el cas que calgui repartir alguna circular ho fem 

a l'hora de la sortida i es les donem directament a les famílies. 

2. OBJECTIUS DE GRUP 

1. Identificar els propis sentiments, emocions i necessitats i respectar i valorar les dels altres. 

2. Adquirir hàbits (rentar-se les mans, rentar-se les dents, preparar, recollir ...) i actituds per 

aconseguir el desenvolupament integral dels/les nens/es. 

3. Identificar les estacions, els dies, els mesos i els anys. 

Considerem que els objectius establerts estaven adaptats al grup i s'han dut a terme cada dia. Se'ls ha 

fet fàcil complir amb la rutina diària i conèixer les parts del calendari que també realitzem cada dilluns. 

No hem hagut de modificar cap objectiu però sí afegir un: 

4. Respectar els altres i evitar comentaris despectius i / o masclistes. 

3. ACTIVITATS 

La programació està redactada en un altre document per poder-lo realitzar i modificar totes les 

vegades necessàries. 

Cal destacar que hi ha hagut una majoria de dies que s'han realitzat les activitats programades com 

teníem previst, però segons la quantitat de nens/es que havien vingut s'han modificat com sigui 

necessari. També cal destacar que molts dies s'ha canviat l'ordre de la programació ja que vénen de 

l'escola i necessitaven moviment, d'aquesta manera es feien primer les activitats, manualitats, jocs i 

després el reforç escolar seguit de joc lliure. Si en alguna ocasió estaven molt inquiets/tes i era 

dificultós fer el programat hem sortit fora a fer jocs de moviment per treure l'energia.  

Els nens/es són conscients de la cronologia que comporta la tarda (joc-berenar-higiene-reforç-

activitat), encara que no sempre se segueixi el mateix ordre. 

Totes les activitats que realitzem són adaptades a l'edat dels nens/es, sempre que necessiten ajuda 

se'ls reforça, i solen participar en totes. Fem servir activitats on els nens/es no se sentin aïllats/des, 

perjudicats/des, ni manipulats/des, no volem ni guanyadors/es, ni perdedors/es i sobretot que els 

serveixi per aprendre i passar-ho bé. Alguna vegada han plorat perquè el joc que s'estava realitzant no 



els agradava, per això no se'ls obliga a participar i la majoria de vegades ells/es decideixen què fer 

tenint un pla b, sempre amb el nostre suport, motivació i explicació. 

4. VALORACIÓ DE LES RELACIONS 

Entre nens/es 

En aquest temps hem pogut observar que expressen clares preferències per jugar amb companys/es 

del mateix sexe, encara que en general solen jugar junts/es. En alguns moments sorgeixen discussions 

pel arrebatamiento de joguines o altres possessions, nosaltres actuem com a mediadors/es ajudant a 

que els/les nens/es parlin sobre això i solucionin el conflicte i d'aquesta manera afavorir la 

comunicació i la reflexió entre ells/es. Malgrat això, la relació entre nens/es és favorable, es porten bé 

entre ells/ s, tot i la diferència d'edat segueixen el mateix ritme i s'ajuden quan ho necessiten de 

vegades sense necessitat de demanar-ho. 

Dins de la relació entre ells/es no hi ha cap tipus de discriminació per religió, físic, cultura o nivell 

econòmic. 

Entre l'equip de monitors/es 

En l'equip de monitors/es hem tingut molt bona relació, ens hem posat d'acord en tot moment de les 

tasques que calia repartir i qualsevol cosa a fer era consultada primer amb els / les altres. Al principi 

érem un grup de dos, Judith coordinadora i Leo monitor, i tot seguit s'han incorporat tres voluntàries 

fent pràctiques d'integració social, Bintou, Bea i Silvia. Ens hem ajudat i complementat sense cap 

problema. 

Durant la tarda l'equip està sencer amb el grup, quan els nens/es estan fent diverses accions ens vam 

dividir per tenir al grup millor atés. Quan es renten les mans per al berenar, dos monitors/es van a 

buscar el berenar i preparen les taules i els/les altres observen, ajuden i atenen als/les nens/es. De la 

mateixa manera per l'hora de rentar gots, netejar-se les dents i recollir el berenar, ens anem fent torns 

segons convingui. Per finalitzar la tarda, tots/es recollim i netegem l'espai repartint-se les tasques, i 

ens vam asseure per fer la programació del dia següent. 

Entre nen/a i monitor/a 

L'equip de monitors/es s'ha posat al costat del grup, per atendre'l amb respecte, motivant-los i 

confiant en que són capaços de participar, interactuar i prendre decisions entre tots/es. Hem volgut 



formar un ambient acollidor de confiança i de respecte perquè se sentin còmodes si volen explicar les 

seves vivències i opinions, i d'altra banda perquè experimentin, raonen, investiguin, comprenguin i 

descobreixin amb tot el que se'ls ofereix a la sala. Se'ls escolta, se'ls anima i es busquen solucions als 

problemes que els puguin aparèixer, ja que per a ells/es som els seus referents en aquest espai. 

Juguem amb ells/es i ens vam asseure a fer les activitats, també vam parlar amb ells/es si en algun 

moment s'han equivocat com a grup o individualment. La relació és positiva. 

Entre monitor/a i família 

La relació amb les famílies ha estat propera, en algun moment hi ha hagut malentesos que s'han 

solucionat sense problemes. Volem crear un clima de confiança perquè se sentin a gust contant 

qualsevol cosa que necessitin. Són puntuals, respecten les normes de sortida per no distorsionar 

l'activitat i ens consulten qualsevol dubte. Amb algunes famílies ha estat més complicar crear un 

vincle, per la qual cosa durant el proper trimestre es treballarà en una estratègia per facilitar la relació. 

Tot i així, s'han dut a terme una reunió de famílies, i tutories individuals amb totes les famílies.  

5. INCIDÈNCIES 

Considerem que cal destacar alguns punts per a una possible millora: 

1. Relació voluntàries i nens/es: cal parlar amb les voluntàries perquè canviïn el seu tipus de 

relació entre elles/es dins d'aquest espai, també són referents dels/les nens/es i poden imitar 

les seves conductes i comentaris. Aquest aspecte s'està treballant amb les persones 

responsables dels recursos humans de l'entitats i s'ha proposat una serie de formacions per els 

i les voluntaris/es.  

2. Comentari: en un moment de nervis a un/a monitor/a se li va escapar un comentari a un altre 

monitor, evitarem dir aquest tipus de comentaris perquè encara que no estiguin els nens/es 

davant ens poden escoltar i crear un conflicte innecessari. 

3. Reunió famílies: va haver-hi una assitència molt baixa. Es va fer una circular per a recordar a 

les famílies la importància d'implicar-se en el procés educatiu del /la infant.  

6. VALORACIÓ GLOBAL I CONTINUÏTAT 

La nostra valoració global és molt positiva, el grup ha funcionat molt bé, s'han pogut treballar els 

objectius amb èxit i s'han efectuat els canvis que han calgut per tal de ser més efectius/ves en la 

conseció d'objectius trimestre puguem millorar allò que ens costa més. Seguirem amb la mateixa línia 



de treball però tindrem més en compte les desigualtats de gènere i farem més activitats relacionades 

amb això per conscienciar-nos tots / es com a grup 
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MITJANS/ES TRONADA 

SEGON TRIMESTRE 2017-2018 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 
A continuació es presenta la memòria del grup de Mitjans del Centre Diari de l’Associació Juvenil 

Tronada al barri de Can Peguera de Barcelona. 

El grup de Mitjans està format per 13 nens i nenes d’entre 7 i 10 anys del barri de Can Peguera i el Turó de 

la Peira amb característiques i necessitats molt diverses. Dins d’aquesta diversitat i personalitats 

tant diferents és un grup que degut a la feina realitzada durant el primer trimestre, arriba bastant 

cohesionat i en general, ja està adaptat a la dinàmica general de Centre Diari i a les rutines i hàbits 

del grup de Mitjans. Tot i així, cal destacar que s’han produït alguns canvis de nens i nenes, degut a la 

baixa d’una nena, l’alta d’un nen nou i l’assistència molt irregular d’un nen en concret (veure annex 

7.1. Registres), fet que ha portat a modificar algunes dinàmiques que ja teníem establertes. Per aquest 

motius, hem programat un segon trimestre amb el plantejament d’objectius del primer trimestre, 

sumant-li d’altres que responen a les noves situacions i canvis que hem viscut i que anirem detallant a 

continuació. 

2. OBJECTIUS 

 
Com a Centre Diari duem a terme durant tot el curs com a eix transversal una sèrie d’objectius 

generals que treballem diàriament a través de diferents activitats, rutines i hàbits. Paral·lelament, a 

nivell de grup, hem concretat un seguit d’objectius específics per dur a terme durant aquest segon 

trimestre que responen a les necessitats i característiques col·lectives i individuals del grup de 

Mitjans. A continuació, exposem en primer lloc aquests objectius generals i, en segon lloc, els objectius 

específics del grup de Mitjans. 

2.1. Objectius generals 

 
Els objectius generals els desglossarem en els quatre àmbits d’actuació que conformen els grans eixos de 

treball del Centre Diari: Reforç educatiu, Vida quotidiana, Activitats del Centre i Famílies. 



 

EIX Objectius Generals Metodologia 

 
R 

E 

F 

O 

R 

Ç 

 
E 

S 

C 

O 

L 

A 

R 

• Tenir cura de l’espai i del 

material. 

• Prendre consciència 

sobre la necessitat i 

beneficis d’un bon ambient 

de treball, i respectar-lo. 

• Treballar els 

coneixements  i 

competències propis de 

cada etapa educativa. 

• Ser responsable de les 

pròpies tasques personals 

(gestió de l’agenda, càrrecs, 

organització i gestió del 

temps d’estudi). 

• Pactant i revisant les normes de 

convivència. 

• Fomentant un to de veu adequat i un 

ambient de calma dins de la sala. 

• Mitjançant el seguiment i 

acompanyament individual en la 

realització dels deures escolars i amb la 

creació i preparació de materials didàctics 

que estimulin l’adquisició d’aprenentatges 

significatius. 

• Mitjançant estratègies i eines que ens 

permetin dialogar, consensuar i repartir 

les diferents tasques de l’espai 

(assemblees, espais de paraula, càrrecs, etc) 

• Mitjançant la revisió i l’acompanyament 

en la gestió de l’agenda. 

• A través de reunions i coordinacions 
amb les escoles de cada nen/a. 

 
V 

I 

D 

A 

 
Q 

U 

O 

T 

I 

D 

I 

A 

N 

A 

• Adquirir i dur a terme els 

hàbits d’higiene i 

d’alimentació saludable i 

equilibrada. 

• Comprometre’s a assistir i 

ser puntual de forma 

regular al centre diari. 

• Adquirir l’hàbit d’ordre i 

manteniment d’espais. 

• Fomentar la 

responsabilització i la cura 

dels materials personals i 

col·lectius. 

• Mitjançant l’acompanyament i control 

durant al realització de les dutxes 

setmanals, rentat de les dents, rentat de les 

mans després de qualsevol activitat, etc. 

• Oferint un berenar variat i equilibrat en 

un ambient de companyia entre iguals. 

• Dur a terme un control de registre de 

l’assistència i la puntualitat. 

• Conscienciant de la importància del 

manteniment del material i dels espais i 

fent-los partíceps i responsables en les 

tasques d’odre i neteja. 

• Pactant i revisant les normes de 

convivència. 

• Duent a terme un registre de control i 

distribució de tasques pel manteniment i la

 higiene dels espais. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A 

C 

T 

I 

V 

I 

T 

A 

T 

S 

• Conviure i ser 

respectuosos amb el grup 

d’iguals i amb els 

educadors/es. 

• Integrar-se en el grup i 

sentir-se partícip de les 

dinàmiques del Centre i del 

grup al qual es pertany. 

• Aprendre noves formes 

de relació i expressió que 

condueixin a una bona 

convivència. 

• Poder gaudir de relacions 

positives dins del grup 

d’iguals que afavoreixen els 

seus processos de 

socialització. 

• Adquirir un coneixement 

de les pròpies emocions i 

ser capaç de gestionar-les 

amb un/a mateix/a i amb 

els companys/es. 

• Ser responsables dels 

càrrecs, rutines, materials i 

normes de l’espai. 

• Gaudir en companyia i 

sentir-se feliç, coneixent 

altres realitats, obrint la 

mirada, i despertant nous 
interessos i curiositats. 

• Creació d’espais de participació i 

cooperació on els nens i nenes es puguin 

expressar, dialogar i gaudir en comunitat 

(jocs, dinàmiques, esports, sortides, 

tallers, assemblees…) 

• Preparar i desenvolupar dinàmiques i 

jocs adequats que treballin la tolerància, el 

respecte, la cooperació, la cohesió, la 

participació, perspectives de gènere, etc. 

• Afavorir espais i activitats que 

responguin a l’etapa madurativa en funció 

dels grups d’edat. 

• Participar amb altres entitats en 

activitats adients als grups. 

• Transmetre i promoure estils de relació 

positiva. 

• Saber identificar actituds i 

comportaments negatius i/o 

discriminatoris, rebutjant-los i reconduint- 

los. 

• Incentivar la igualtat d’oportunitats 

tenint en compte les necessitats i les 

fortaleses de cada infant. 

• Treballar a partir de dinàmiques 

d’identificació de les emocions. 

• Proposant un ventall d’activitats 

diverses que despertin nous interessos, 

curiositats i aprenentatges. 



 
 
 
 
 

F 

A 

M 

Í L 

I 

A 

• Conèixer, participar i 

implicar-se en la dinàmica 

del Centre Diari Tronada i 

en el desenvolupament 

dels infants. 

• Vincular-se i implicar-se 

en el procés socioeducatiu 

dels nens i nenes. 

• Informar a les famílies de les 

dinàmiques, els conflictes i les evolucions 

dels infants dins el centre diari. 

• Donar a conèixer a les famílies la 

situació de l’infant al centre i 

responsabilitzar a la família del procés 

educatiu i així transmetre-li protagonisme. 

• Establir trobades periòdiques amb la 

família pe fer un seguiment de l’infant. 

• Realitzar activitats on pugui participar la 

família i l’infant. 

• Signar un document de compromís amb els 

drets i deures que tenen les famílies i els 

infants. 



 

2.2. Objectius específics 

 
Durant aquest segon trimestre, a més a més dels objectius generals i d’uns objectius específics que 

fomenten una bona convivència i creixement individual i grupal, hem incorporat dos nous 

objectius (enquadrats a continuació) que hem treballat a partir d’activitats emmarcades sota un 

centre d’interès anomenat “la diversitat ens enriqueix” i altres petits projectes que concretarem en 

l’apartat d’activitats i programació. 

• Sentir-se part del grup de mitjans i estimar i sentir-se estimat/ada en el Centre Diari. 

• Portar a terme i ser capaç de revisar com a grup els acords pactats i normes de 

convivència. 

• Participar activament a les activitats i jocs. 

• Portar i tenir cura del material personal i col·lectiu i participar en el 

manteniment dels espais mitjançant la bona participació i responsabilitat dels 

càrrecs del grup de mitjans. 

• Expressar les pròpies opinions i emocions amb paraules, sent capaç d’escoltar les dels 

altres sense jutjar-les i respectant els torns de paraula (assemblea i rotllana). 

• Despertar l’interès vers l’aprenentatge mitjançant materials i jocs que motivin i 

fomentin la curiositat i la participació activa en el propi procés d’aprenentatge. 

• Valorar la diversitat com un enriquiment i rebre-la com una oportunitat i amb 

respecte: diversitat funcional, diversitat familiar, diversitat individual, i 

perspectives de gènere. 

• Aprendre a gestionar la frustració de manera constructiva i fomentant l’esperit 

de superació. (“gràcies a que ens equivoquem, aprenem”) 



 

3. ACTIVITATS I PROGRAMACIONS 

 
Aquest segon trimestre hem dut a terme una programació basant-nos en el mateix horari general del 

trimestre passat en el qual estructurem cada dia de la setmana amb un tipus d’activitat que ens permet, 

cadascuna d’elles, treballar els objectius generals i específics d’aquest trimestre. 

3.1. Horari del grup 
 
Cada setmana per tal d’establir uns hàbits i una dinàmica general del grup, hem organitzat 

diferents activitats que responen a la diversitat d’interessos i adequació de l’etapa evolutiva del grup 

de mitjans. Així doncs, els diferents blocs que hem dut a terme són els següents: esports, tallers, 

assamblea, dutxes i el nostre moment. 

 
 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS 

17 - 17:30 
ARRIBADA I ACOLLIDA amb jocs que trien lliurement: jocs esportius, 

joc simbòlic, jocs de taula, etc. 

 
17:30 - 18 

Preparem les taula i cadires. Rentem les mans i BERENEM tots/es junts/es al 

passadís. Netegem el passadís (els dijous) i ens rentem 
les dents. 

18 – 18:15h ROTLLANA ROTLLANA ROTLLANA ROTLLANA 

 
18 - 19 

REFORÇ 

EDUCATIU 

REFORÇ 

EDUCATIU 

REFORÇ 

EDUCATIU 

REFORÇ 
EDUCATIU 

 

DUTXES 

“El nostre 

moment” 

 
19 – 19:45h 

 
ESPORTS 

 
TALLERS 

 
ASSAMBLEA 

 
19:45 – 20h 

 
RELAXACIÓ 

 
RELAXACIÓ 

 
RELAXACIÓ 

 

REVISIÓ DE LA 

SETMANA 

 
 

3.2. Descripció de les activitats setmanals ROTLLANA, RELAXACIÓ I REVISIÓ DE LA SETMANA 

De manera diària, comencem la tarda fent rotllana i establint rutines a través dels càrrecs 

(assistència, horari, recollida d’agendes, etc) i deixem uns minuts per escoltar 



com arriben de l’escola i si volen compartir alguna cosa amb tots/es. És una estona de cohesió i 

pertinença del grup, on tots els nens i nenes poden compartir lliurement tot allò que desitgin 

(preocupacions, anècdotes, etc) creant un ambient de confiança i respecte. Durant aquesta estona, 

treballem els torns de paraula, l’escolta activa, i la capacitat de compartir diferents opinions i consells, 

davant de conflictes que ells/es mateixos/es exposen que viuen a les seves escoles, a casa, o en 

altres espais. Seguidament, abans de finalitzar la rotllana, l’educadora i els monitors/es passem a 

explicar les activitats de la tarda i ens posem en marxa. 

En finalitzar cada tarda duem a terme el moment de relaxació, oferint un espai de tornada a la calma, 

on tots els nens i nenes s’estiren lliurement on vulguin de la sala de Mitjans, i posem música relaxant i 

fem massatges a través de diferents materials (pinzells, boles, les pròpies mans, etc), fomentant així la 

capacitat d’interioritzar en un mateix/a i gaudir d’un moment de calma cuidant-se els uns als altres. 

El últim dia de la setmana i abans de marxar a casa, seiem en rotllana i fem una revisió de la setmana, 

exposant tot allò que vulguem compartir amb el grup. A través d’unes targetes amb frases inacabades 

(m’he sentit.../ he aconseguit.../ he ajudat... / No m’ha agradat... / M’agradaria.... / Haig de millorar.... / 

Vull demanar disculpes.... / Dono les gràcies a..., etc ) els nens i nenes van escollint una i expressant 

lliurament el que senten i pensen. D’aquesta manera, treballem l’expressió i la gestió dels propis 

pensaments i emocions i resolució de conflictes en un espai de debat i de confiança. 

REFORÇ EDUCATIU: Deures i Racons 
 
A més a més de dinamitzar l’espai per realitzar els deures 

que portin de l’escola amb el suport de l’educadora i 

monitors/es també dinamitzem el reforç educatiu 

cada tarda a partir de racons on poder treballar 

competències de manera més lúdica i lliure un cop 

acabats els deures escolars o per els nens i nenes que no 

tenen deures. A continuació, passem a explicar els 

diferents racons: 



• Racó de les lletres: A més a més de tenir els contes i recursos per escriure i llegir 

lliurement, els nens i nenes disposen d’un espai per reforçar la competència 

lingüística i comunicativa a través de diferents materials i jocs manipulatius i 

significatius de lectoescriptura, comprensió lectora, gramàtica, ortografia i 

comunicació oral, creats per l’educadora i monitors/es, basant-nos en els aspectes 

que necessiten reforçar i seguint una línea pedagògica Montessori i activa. 

• Racó dels números: En aquest espai els nens i nenes poden fer lliurement 

passatemps matemàtics, jugar a jocs de taula que hem modificat per repassar les 

operacions matemàtiques (Uno, dominó matemàtic, etc), fitxes de reforç i jocs 

manipulatius i significatius de càlcul mental, seriació i raonament matemàtic, 

creats per les educadores i monitors/es, basant-nos en els aspectes que necessiten 

reforçar i seguint una línea pedagògica Montessori i activa. 

 



 

 
 
 
 

• Racó de jocs taula: Dinamitzem jocs de taula que reforcen aspectes generals de l’etapa 

de primària i el seu desenvolupament cognitiu, tals com l’atenció, la 

concentració, l’orientació espaial/lateralitat, el raonament i habilitats socials 

entre iguals . 

 
 
 

 



 

 
 

• Racó artístic: Els nens i nenes poden dedicar una estona per crear dibuixos, pintar 

dibuixos, experimentar amb la plastilina, realitzar construccions (lego, montables, 

twistter, etc) i crear tot allò que vulguin amb material reciclat, per tal de potenciar i 

incentivar la creativitat, la imaginació i l’expressió artística. 

• Racó de la màgia: Aprenem a realitzar, construir i executar trucs de màgia 

practicant així les habilitats socials i la competència comunicativa oral en 

llengua catalana i castellana. 

ESPORTS 
 
Oferim i dinamitzem un espai lúdic on poder treballar hàbits saludables i relacions positives entre el 

grup (respecte de normes, cooperació, generositat i empatia, ajudar als altres, tolerància a la 

frustració, etc) a través d’una gran diversitat de jocs i activitats esportives. 



 

TALLERS 
 
Proposem diverses activitats on els nens i nenes troben un espai i recursos on expressar-se, 

descobrir i comunicar-se a partir de diferents arts (plàstiques, musicals, culinàries, etc). També tenim 

en compte les festivitats culturals de l’entorn per proposar diferents activitats de manualitats. 

 
ASSAMBLEA 
 
Setmanalment, duem a terme l’assamblea tot el grup de nens i nenes de Mitjans. Aquesta 

assamblea està dinamitzada per un/a moderador/a (amb el suport de l’educadora i els 

monitors/es) que és escollit/da a l’atzar, sent un dels càrrecs setmanals que hi ha al grup de 

Mitjans. Cada assamblea s’inicia amb el canvi de càrrecs, i seguidament s’obre la bústia de 

l’assamblea on prèviament i durant tota la setmana, els nens i nenes hauran pogut dipositar en forma 

d’escrit tot allò que vulguin compartir amb el grup (interessos, conflictes, preocupacions, propostes, 

emocions, etc). 

A través del debat i torns de paraules, s’arriben a acords consensuats entre tots i totes, i aquests queden 

reflectits a les actes de l’Assamblea. 

 

Dins d’aquest espai, també, donem lloc de manera organitzada a: 



• Realitzar activitats d’educació emocional mitjançant dinàmiques, contes i jocs en 

valors educatius, un cop finalitzada l’assamblea. 

• Gestionar totes les propostes, conflictes, interessos i reflexions del propi grup de 

Mitjans: resolució de conflictes, gestió de les relacions entre nosaltres, etc. 

• Dur a terme activitats de lleure que ells/es puguin consensuar. 

 

 
DUTXES: EL NOSTRE MOMENT. 
 
Realitzem les dutxes (veure annex 7.1. Registres) cada dijous de manera organitzada i oferint un espai on 

treballem el cuidar-se a un/a mateix/a gaudint d’un moment de calma. En aquest espai, a més, 

reforcem els hàbits d’higiene a través de la pròpia activitat de dutxar-se i dinamitzant breus activitats 

tranquil·les que tenen a veure amb la cura del nostre cos (ens hidratem amb crema, ens pentinem, ens 

posem guapos, etc). Tanmateix, treballem la capacitat de gaudir d’un moment de relax i tranquil·litat 

amb un/a mateix/a en un entorn adient a través de jocs de relaxació en relació amb els altres tot 

treballant la consciencia corporal de manera individual i grupal. 

 

3.3. Programacions setmanals 

 
Hem dut a terme la programació d’activitats de tot aquest segon trimestre seguint l’estructura de 

l’horari del grup citat anteriorment. En l’annex (veure annex 7.2. Planificacions setmanals) 

presentem les planificacions setmanals on detallem de manera més concreta totes les activitats 

realitzades. 

 

3.4. Convivència i cohesió de grup: “Som un equip” 

 
Durant tot el trimestre hem seguit treballant la cohesió de grup i el sentiment de pertinença en el 

grup de Mitjans, fomentant així l’estima i el sentir-se estimat/ada en el Centre Diari. 



 

a) Comencem el segon trimestre: Som un equip. 

A l’iniciar el segon trimestre, tots els nens i nenes van haver de gestionar grans canvis: Nous 

monitors/es, algunes noves incorporacions de nens/es i l’absència d’educadors/es. Per aquests 

motius, vam dedicar les primeres setmanes a reprendre la decoració de la sala de Mitjans, 

despenjant tota la decoració nadalenca i incorporant noves decoracions que fomentessin la 

cohesió i pertinença de grup. 

Durant la primera rotllana del 

trimestre, vam fer un paral·lelisme 

del grup de Mitjans amb una colla de 

castellers. Tots i totes van anar 

exposant semblances que trobaven 

entre el nostre grup i una colla de 

castellers, fins arribar a la gran 

conclusió de que “Som un equip” i que 

tots/es aportem coses importants 

de manera que cal anar tots/es en la 

mateixa direcció, cuidar-nos, i 

treballar plegats per alçar el “nostre 

castell”. 

Durant tot el trimestre, aquest discurs per la unitat del grup de Mitjans ha permès gestionar de 

manera molt fluida les situacions de conflicte on en molts casos, són ells/es mateixos/es els que 

expressen el sentiment d’equip com a motor de millora. 



a) Cançó “Som Tronada” 

Al final del primer trimestre vam crear una cançó de Tronada amb el grup de Mitjans, i durant 

aquest segon Trimestre l’hem finalitzat amb un nou tros que hem creat en forma de 

“rap” (veure Annex 7.4.“Cançó Som Tronada”). A més, hem creat molts 

 

b) Dia de la pau 

En motiu del Dia de la Pau, el grup de Mitjans vam parlar durant la rotllana sobre com resolíem els 

nostres conflictes habitualment, com ens sentíem en moment de conflicte, i què pensàvem 

dels conflictes que es resolen sense utilitzar el diàleg. Moltes de les intervencions que van anar 

fent estaven relacionades amb conflictes que vivien a l’escola, a casa i a Tronada, i això ens va 

donar peu a debatre com funcionàvem com a grup i quines coses podríem millorar per a què en 

moment de conflicte, arribem a solucions que facin sentir bé a tothom. Per això, quan varem 

acabar de posar en comú totes les idees i sentiments, vam escriure desitjos personals i els vam 

transformar en avions de paper per a què volessin fins a fer-se realitat, en motiu del dia de la Pau. 

L’activitat va sortir molt bé, amb grans reflexions com a grup i la van gaudir molt afegint-hi la 

diversió de llençar els avions de paper des d’alt del camp de futbol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
3.5. Centre d’interès: La diversitat ens enriqueix 

 
Tal i com hem detallat en els objectius específics citats en el punt 2.2, hem plantejat aquest segon 

trimestre seguint un centre d’interès on a partir del qual el grup de Mitjans conegui, prengui 

consciència i valori la diversitat com un enriquiment per tal que puguin concebre-la com una 

oportunitat i sempre des del respecte, treballant incialment les diferències individuals, per tal de 

continuar amb la diversitat funcional, la diversitat familiar i les pespectives de gènere. A  continuació, 

les exposem. 

moments d’assajos, afegint percussió a la cançó amb maraques fetes per ells/es amb material 

reciclat i visitant als altres grups (Grans, Joves i Petits) per tal d’ensenyar-los la cançó. Així 

doncs, hem aconseguit que tots els nens i nenes del Centre Diari l’aprenguin i la cantin 

en moments espontanis (abans de berenar) i en les trobades amb les famílies. Valorem 

molt positivament aquesta iniciativa ja que ha engrescat moltíssim a tots els nens i 

nenes, fomentant la pertinença de grup mitjançant la música. 



 

a) Les diferències individuals i la nostra mirada vers elles 

Per tal d’introduir i fer un primer tast sobre la percepció que tenim sobre tot allò que és diferent a 

un/a mateix/a, vam iniciar el trimestre amb la realització d’una dinàmica que ens va permetre 

despertar grans reflexions en cadascun dels nens i nenes sobre la mirada que projecten vers les 

diferències individuals i col·lectives. La dinàmica consistia en realitzar un dibuix individual a partir 

d’un mateix gargot del qual tots/es havien de partir. Tots els nens i nenes havien de buscar un espai 

en tota la sala on estar sols/es i en calma per 

dibuixar lliurement allò que imaginessin que 

podia ser aquell gargot que tenien en el full. 

Durant una bona estona, i amb música de 

fons, tots els nens i nenes van poder fer la seva 

creació artística sense 

Full amb el gargot que tots/es rebien inicialment 

cap tipus de consigna més que “dibuixar a partir de la pròpia imaginació fent servir el gargot que ja 

tenien fet en el paper”. Un cop l’anaven finalitzant, l’havien de guardar sense ensenyar el seu dibuix 

a ningú i havien d’esperar a que tots/es acabessin la seva creació artística. Quan tots els nens i 

nenes van finalitzar, vam demanar que un/a per un/a anessin exposant el seu dibuix i explicant la 

seva creació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En aquell moment, tots/es es van mostrar intrigats i encuriosits per els dibuixos dels altres. Tant és 

així, que molts/es somreien i es sorprenien d’alguns dibuixos en 



 

concret i les explicacions dels dibuixos , expressant que mai s’haurien imaginat poder 

dibuixar allò que estaven veient en els dibuixos d’altres companys/es a partir del 

mateix gargot. Un cop tothom va presentar el seu dibuix, els vam col·locar tots junts al 

terra i vàrem començar a fer preguntes i generar debat entorn la diversitat, tals com: 

“us ha agradat veure tots aquests dibuixos diferents o hauríeu preferit que tots/es 

haguéssim fet el mateix? Com us sentiu quan veieu que a partir del mateix patró, tots/es 

hem fet creacions totalment diferents? Us agrada que siguin diferents? En el vostre dia a dia, 

quines diferències us rodegen? us agraden? Perquè? Creieu que pot ser igual de divertit que 

amb els dibuixos, conviure en la diversitat en comptes de ser tots/es iguals? Què creieu 

que resulta imprescindible per poder gaudir de la diversitat en bona convivència?” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I fomentant el debat i l’esperit crític, vam acabar xerrant i compartint anècdotes i pensaments 

sobre les diferències entre nosaltres a nivell físic i conductual, diferències de sexe i diferències 

culturals, arribant a grans conclusions relacionades amb la riquesa de ser diferents i la necessitat de 

rebre les diferències amb respecte i equitat. Totes les aportacions i reflexions, van decidir 

resumir-les amb la frase “la diversitat ens enriqueix” i la vam penjar a una de les nostres 

parets de la sala acompanyada de les creacions que ens recordessin que la diversitat és divertida i 

que 



 

 
 
 
 

b) La diversitat funcional: Coneixement, conscienciació i implicació. 

El grup de Mitjans, juntament amb el grup de Grans, hem treballat la diversitat funcional a 

través del coneixement i conscienciació de les malalties minoritàries, concretament, de la 

distròfia muscular Duchenne. En primer lloc, per tal de contextualitzar aquesta temàtica, vam 

projectar un vídeo sobre la distròfia muscular Duchenne, on un noi amb aquesta malaltia explica 

què és Duchenne en primera persona, descrivint com és la seva vida, i relatant el seu dia a dia 

amb les seves fortaleses i superant tot obstacle amb el recolzament dels altres, mostrant amb un 

caràcter molt esperançador i amb gran esperit de superació. 

Seguidament, vam obrir un espai de debat i preguntes, i vam resoldre tots els seus dubtes. També, 

es va donar lloc a reflexionar sobre com ens sentíem vers aquestes situacions i exposant anècdotes i 

situacions personals on havien tingut relació amb persones amb diversitat funcional. 

Finalment, degut a la gran predisposició i conscienciació vers la temàtica, vam proposar-los 

realitzar una iniciativa solidaria: Gestionar i col·laborar en la recollida de taps de plàstic per una 

associació amb famílies amb nens i nenes amb distròfia muscular Duchenne anomenada 

“Somriures Valents” que treballa per la recaptació d’aportacions econòmiques per a la investigació 

de la malaltia a través de l’Hospital Sant Joan de Déu. 

gràcies a ella, aprenem, ens divertim i creixem com a persones. 



c) Llengua de Signes (LSC): iniciació a l’aprenentatge d’una comunicació 

alternativa. 

Arrel d’una situació que varem viure una tarda amb una nena que duu audiòfon que 

del barri de Can Peguera, el grup de nens i nenes de Mitjans, es van mostrar molt 

interessats en conèixer el motiu pel qual hi ha persones que no tenen la mateixa 

capacitat auditiva que nosaltres, què és i per a què funcionen els audiòfons i quines 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tots i totes van mostrar gran motivació i interès per ser els responsables de decorar la capsa on 

es farà la recollida de taps, i implicant-se en la recollida de taps de plàstic a Tronada, fent-ho a 

casa i informant als seus companys/es d’escola sobre aquest iniciativa. De cara al següent 

trimestre, tenim pendent realitzar un breu vídeo per tal de penjar-ho a les xarxes socials i 

ampliar la recollida a tot el barri de Can Peguera. Cal destacar, que molts nens i nenes s’han 

implicat molt en la recollida de taps de plàstic, duent setmanalment, bosses plenes de taps 

de plàstic. 



 

recuperar l’audició mitjançant aparells o implants coclear. L’equip educatiu de Mitjans vam 

pensar que podia ser una bona manera de respondre als seus interessos tot recordant que la 

diversitat ens enriqueix, plantejar-los la possibilitat d’iniciar-nos en l’aprenentatge de Llengua de 

Signes Catalana. Davant de la motivació general de grup, vam pactar que cada dia aprendríem dues 

lletres de l’abecedari de LSC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tant és així, que hem finalitzat el trimestre aprenent tot l’abecedari i algunes paraules en LSC. 

Valorem molt positivament aquesta activitat, ja que es mostren molt engrescats/ades, on 

durant el temps de racons educatius, alguns/es dediquen estones a repassar les lletres i si algun 

dia hem oblidat aprendre les lletres, són ells/es mateixos/es que fan la demanda de recordar 

l’abecedari en LSC. De cara al trimestre que ve, tenim plantejada la continuació d’aquesta activitat 

amb l’objectiu de gravar un vídeo musical en Llengua de Signes, activitat que hem començat a 

preparar els darrers dies d’aquest trimestre. 



 
 

d) Diversitat familiar 

Durant diversos dies, hem estat treballant la diversitat familiar a partir de diferents activitats. En 

primer lloc, vam explicar el conte “Les famílies són com els botons” on vam introduir la concepció de 

la família com quelcom divers, integrant els diferents models de família fent visibles les famílies 

homoparentals i monoparentals. Dins d’aquesta diversitat, tots i totes van poder comentar que 

és el que més els hi havia agradat del conte, en què s’havien sentits indentificats/ades, i quins 

aspectes els hi havia cridat l’atenció. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tanmateix, varem realitzar una dinàmica que consistia en escoltar frases afirmatives, tals 

com “visc amb el meu pare i la meva mare”, “visc només amb el meu pare”, “els meus pares 

viuen en casa diferents” etc, i cadascun/a havia de posicionar-se dins d’un cercle si 

l’afirmació corresponia amb les seves realitats actuals. Al finalitzar la dinàmica, varem 

poder observar com se sentien dins de la pròpia família i vam visualitzar la diversitat 

familiar que existia dins del grup de Mitjans. 

Per finalitzar, tots i totes varen dibuixar lliurement la seva família, on van projectar com se sentien 

a casa seva, destacar persones que no son estrictament família però que la senten com a tal, i 

expressar els sentiments i emocions que sentien vers la seva família. 

Amb tot el seguit d’activitats realitzades, el grup de Mitjans va ser capaç d’arribar a diferents 

conclusions i reflexions, fugint de l’única concepció de família tradicional i essent conscients del gran 

ventall de possibilitats de famílies existents, on totes elles comparteixen un mateix aspecte en 

comú: l’estima, el respecte i l’amor. 



 

e) Perspectives de gènere: les desigualtats entre homes i dones. 

Durant un seguit de setmanes, hem treballat les 

perspectives de gènere destacant, sobretot, les grans 

desigualtats que encara existeixen entre homes i dones. 

Inicialment, vam obrir un debat en el moment de la 

rotllana sobre com se sentien ells/es a l’escola, a l’hora 

d’escollir la roba, a l’hora d’escollir un color, a l’hora de 

jugar en el temps lliure, etc i ells/es mateixos/es van ser 

capaços/ces d’arribar a la primera conclusió en la que 

tots/es hi estaven d’acord: el seu gènere els condicionava 

en les seves decisions i molts/es expressaven que no els hi 

agradava sentir-se així i/o que els facin sentir així. 

 

Una altra tarda vam realitzar una dinàmica en la qual la monitora anava llegint preguntes i els 

nens/es havien de posicionar-se a favor o en contra i, seguidament, argumentar-ne els motius. 

Durant aquesta dinàmica, es va generar un debat molt interessant, on tots/es van exposar 

arguments molt diversos que permetia compartir opinions i pensaments i visibilitzaven encara 

amb més contundència les grans desigualtats que existeixen entre els homes i dones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En aquest mateix debat, vam parlar sobre l’evolució d’aquestes desigualtats, exposant que abans 

existien desigualtats més visibles (moltes d’elles la majoria de nens/es les 



 

desconeixien), però tot i així, a dia d’avui, encara seguien existint. Arrel d’aquesta dinàmica, van 

conèixer i prendre consciència sobre moltes informacions objectives i dades sobre la desigualtat 

salarial, la violència de gènere i la concepció del feminisme com a moviment que reivindica i treballa 

per la igualtat entre homes i dones. 

Per un altre costat, amb el motiu del dia de la dona (8M) vam proposar al grup de Mitjans 

convidar a les dones de la seva vida (mares, germanes, àvies, amigues, veïnes, tietes, etc) i a la resta de la 

seva família per compartir amb tots/es ells/es un manifest del 8M que exposés tot allò que havíem 

treballat aquests dies sobre el paper de la dona en la nostra societat. Tanmateix, vam proposar-los 

d’aprendre una cançó (cançó “Ella”) per cantar a les dones de la seva vida al finalitzar el manifest. La 

idea els va engrescar molt i vam decidir compartir-la amb el grup de Grans. Per tal de convocar a les 

famílies i dones de la seva vida, tots els nens i nenes de Mitjans va crear la seva invitació per 

entregar-la a la seva família. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Així doncs, el dia 7 de Març van venir les famílies i vam llegir el Manifest 8M dels nens i nenes 

(veure Annex 7.3.Manifest 8M dels nens i nenes de Tronada) i a continuació vam cantar la 

cançó que havíem estat assajant durant les tardes. Les famílies es van emocionar molt i els hi 

va agradar molt aquesta jornada de trobada i conscienciació sobre el paper de la dona en 

la nostra societat. 



 

3.6. Tolerància a la frustració i esperit de superació: “Malabars” 

Un dels aspectes que vam detectar com a necessitat general de tot el grup 

de Mitjans a treballar és la tolerància a la frustració. Per aquests motius, 

vam proposar com a projecte de Trimestre, prendre un primer contacte 

amb els malabars i activitats de circ. Abans de començar a practicar, vam 

tenir una gran xerrada sobre com encarar els nous reptes, animant-los a 

esforçar-se i posant com a exemples personalitats i grans genis de la història 

que inicialment van haver d’equivocar-se en nombroses ocasions per 

aconseguir finalment grans resultats. Així doncs, cada setmana hem 

realitzat moments d’entrenament amb els malabars, incentivant que tota 

equivocació i caiguda ens apropa a fer-ho cada cop millor, però això, no 

havíem de deixar d'entrenar i practicar. Valorem molt positivament 

aquesta activitat i la seva realització ja que tots els nens i nenes han 

gaudit moltíssim i tots/es s’han implicat en l’aprenentatge d’un 

malabar en concret sense desanimar-se, tot el contrari, esforçant-se i 

aconseguint notables millores que hem anat celebrant a mesura que 

anaven avançant. Aquesta experiència amb els malabars, a més, ens ha 

servit per repetir aquest mateix discurs continuat en el dia a dia de 

que tota equivocació és una oportunitat de nous aprenentatges, fugint 

de valorar les seves creacions com a “bé” o “malament” potenciant la 

creativitat i l’autoestima per a què sentin que poden ser capaços i capaces 

de fer tot allò que es proposin. 



a) Berenar en família 

Una de les activitats compartida amb les famílies que hem fet aquest segon trimestre 

ens va comportar una gran preparació prèvia: Convidar a les famílies a berenar un 

berenar fet per els propis nens i nenes. 

En primer lloc, vam decidir en assamblea què faríem per berenar. Així doncs, vam 

decidir que faríem galetes artesanes i pinxos de fruita amb xocolata. Un cop vam decidir

quina recepta utilitzaríem per fer les galetes, vam fer diferents grups i vam 

 

3.7. Activitats amb les nostres famílies de Tronada 

Durant aquest segon trimestre hem intentat vincular a les famílies, a més a més de fer- ho mitjançant les 

entrevistes amb les famílies (veure Annex 7.1. “Registres Entrevistes amb famílies”), fer-ho també a partir 

de trobades i festivitats que permeti a les famílies conèixer, participar i implicar-se en la dinàmica del 

Centre Diari i en el desenvolupament dels nens i nenes. 

 

 



 

La jornada va anar molt bé, van venir moltes famílies a berenar i els nens i nenes van 

aprofitar per mostrar i explicar a les seves famílies els racons, projectes i espais de la sala de 

Mitjans. 



 

 
 

b) Carnestoltes 

El dissabte de Carnestoltes vam participar a la rua de Carnestoltes i a la Festa gestionada pel 

Casal de Barri de la Cosa Nostra. Tot el Centre Diari Tronada vam escollir la pel·lícula “Monstruos 

S.A” com a temàtica central per a disfressar-nos i el grup de Mitjans vam triar el personatge de Mike 

Wazoski” com a disfressa. Durant moltes setmanes, tots els nens i nenes van construir les seves 

disfresses i accessoris i en la Festa vam convidar a totes les famílies a participar i a acompanyar- nos a 

la rua per tot el barri. Gràcies a l’esforç i entusiasme de tot el centre, vam guanyar un premi 

recompensat econòmicament que destinarem a comprar material fungible per el centre diari. 

Durant moltes setmanes, tots els nens i nenes van construir les seves disfresses i accessoris i en la 

Festa vam convidar a totes les famílies a participar i a acompanyar- nos a la rua per tot el barri. 

Gràcies a l’esforç i entusiasme de tot el centre, vam guanyar un premi recompensat 

econòmicament que destinarem a comprar material fungible per el centre diari. 

c) Festa final de trimestre amb famílies 

Per finalitzar el segon trimestre de manera festiva i oberta a totes les famílies i nens i nenes, 

vam organitzar l’última tarda amb diverses activitats que van tenir molt bona acollida i 

gran assistència. 

En primer lloc, vam fer una gran gimcana participant famílies, nens/es i educadors/es. Varem 

organitzar-nos en 6 equips i cada grup disposava d’un carnet i de l’ordre de les proves a les 

que havia d’anar i superar. Les proves que vam realitzar eren: Maquillatge d’equip, Cursa de 

sacs, joc de punteria, cadires musicals, el joc del Paracaigudes i uns Relleus d’equilibri. 

Al finalitzar cada prova, cada grup guanyava un gomet com a prova superada. Un cop tots els 

grups van aconseguir superar amb èxit totes les proves, ens vam reunir tots/es i varem 

entregar uns sobres on hi havia una còpia per a cadascú de la lletra de la Cançó de Tronada 

amb l’objectiu que totes les famílies poguessin cantar amb els nens/es i educadores i 

monitors/es la cançó de Tronada, fent així cohesió i sentiment de pertinença de Tronada. 



 

I ho vam aconseguir amb gran èxit, ja que tota la comunitat de Tronada (nens/es, famílies, 

educadores i monitors/es) vam acabar la tarda amb un berenar i cantant tots/es junts/es la cançó de 

Tronada fent gresca i xerinola. Les famílies i nenes/es van marxar molt contents/es i valorem que vam 

fer un tancament de trimestre molt emotiu, proper i divertit. 



 

4. RECURSOS HUMANS 

 
El grup de Mitjans està acompanyat d’una educadora, encarregada de la programació, execució i 

avaluació de les activitats del grup de mitjans, a més de la coordinació amb Serveis Socials, Escoles 

referents dels nens i nenes del grup i el Casal de Barri La Cosa Nostra (veure annex 7.1. Registres 

Coordinacions). Tanmateix, és la responsable de fer un seguiment de l’evolució de cada nen/a, 

mantenint un vincle i una comunicació amb les famílies (veure annex 7.1. Registres). A més a més, 

l’educadora, juntament amb la resta d’educadores dels altres grups, ha assumit tasques de 

coordinació del Centre Diari ja que no ha existit la figura de Coordinador/a durant aquest segon 

trimestre. 

L’equip educatiu del grup de Mitjans també està format per dos monitors/es en pràctiques del 

“Curs de Monitors/es d’oci i temps en el lleure” cursat en l’Escola el Sol. Aquests/es han participat de 

l’atenció directe, la realització d’activitats i l’avaluació (veure Annex 7.5. “ Taula per fer l’Acta 

d’avaluació setmanal”) al finalitzar cada dia. 

Pel que fa a tot l’equip, a més a més de dur a terme les tasques d’educadora i monitors/es, 

també s’han realitzat completament totes les tasques de neteja i higiene de l’espai (neteja de cuina, 

sales, passadís i lavabos). 

5. RECURSOS MATERIALS 

 
Durant aquest segon trimestre hem dut a terme un seguit d’activitats a través de diversos 

materials i recursos que es citen a continuació: 

- Material fungible. 

- Material esportiu. 

- Material de papereria i material per les diferents manualitats. Cal destacar que aquest 

trimestre hem utilitzat gran diversitat de material d’aquest tipus, degut a la festivitat del 

Carnestoltes, ja que hem participat a la rua de Carnestoltes del barri de Can Peguera fent 

les disfresses manualment. 

- Aliments per preparar el berenar fet per les educadores i monitors/es en pràctiques. 

- Material de neteja per a realitzar el manteniment i higiene de les instal·lacions. 



 

- Material creat per l’educadora i monitors/es de pràctiques dels racons educatius i jocs. 

- Material de préstec del Casal La Cosa Nostra (malabars, àudios, material esportiu 

específic). 

 

6. AVALUACIÓ 

 
Un cop vàrem finalitzar el primer trimestre vam plantejar de nou uns objectius específics de cara 

aquest segon trimestre per al grup de Mitjans partint de les seves necessitats i capacitats tant 

col·lectivament com particularment (exposats en el punt 2.2). Valorem que durant aquest segon 

trimestre s’han assolit molt notablement gràcies al gran ventall d’activitats que hem dut a terme 

seguint el Centre d’interès i Projectes proposats que els han engrescat de valent i que hem anat 

programant en funció de les seves necessitats, curiositats, interessos, fortaleses i demandes. Així 

doncs, tot i tenir una programació i un eix on basar les nostres planificacions, valorem molt important i 

positiu continuar escoltant el ritme i les aportacions del grup de Mitjans ja que això enriqueix al 

grup i al seu desenvolupament integral. 

La rebuda del grup de Mitjans en aquest segon trimestre s’ha dut a terme amb grans canvis, en primer 

lloc, per les modificacions de les referents del grup, ja que en aquest segon trimestre han hagut de 

gestionar la pèrdua d’una referent i la rebuda de dos nous monitors/es en pràctiques. A partir de 

diferents activitats inicials que han reprès la cohesió de grup i la bona rebuda dels monitors/es, els nens 

i nenes s’han vinculat molt bé amb els nous referents i han establert una bona connexió. 

Per un altre costat, el grup també ha patit la baixa d’una nena i la incorporació d’un nen que ningú 

coneixia i amb grans necessitats educatives pel que fa al seguiment de la dinàmica del grup i la relació 

entre iguals. Hem treballat de valent la seva inclusió real, però valorem que de cara al trimestre que ve 

cal seguir treballant-hi. Tanmateix, el grup ha rebut molt bé el retorn d’un nen que fins a final 

d’aquest trimestre no estava assistint regularment, i després de fer un treball específic amb el nen i la 

seva família, hem aconseguit que torni amb gran il·lusió i amb una molt bona rebuda per part dels 

seus companys/es. Tot i així, però, aquests petits canvis i les necessitats 



educatives d’aquest nen, ens han fet decidir que durant algunes tardes la programació establerta no la 

seguíssim estrictament degut a què valoràvem que el grup no estava preparat per dur-la a terme, i 

plantejàvem activitats que creiem que estaven més ajustades al moment i l’estat en que es trobava el 

grup. Per aquests motius, de cara al tercer trimestre, valorem que hem de crear planificacions més 

realistes, tenint en compte les necessitats i suports de cadascun dels nens i nenes. 

En general, volem destacar la bona evolució que el grup està realitzant, valorant una cohesió més ferma. 

Anecdòticament però sent un reflex d’aquest aspecte, visualitzem que molt sovint durant els moments 

de temps lliure i/o esports, prefereixen jugar tots/es junts a un joc decidit per tots/es en comptes de fer 

cadascú diferents coses, fet que el trimestre passat no succeïa i decidien sempre gaudir del temps lliure 

de manera individual i en petits grups. 

Valorem molt positivament el desenvolupament i la bona acollida que han tingut les activitats que 

hem anat plantejant al voltant dels diferents objectius plantejats, sobretot pel que fa al Centre 

d’interès “la diversitat ens enriqueix” havent participant molt activament a tot el gran ventall 

d’activitats sobre la diversitat (individuals, diversitat funcional, diversitat familiar, gènere, etc) que 

els ha permès obrir la seva mirada i despertar noves emocions i pensaments que poden ser grans 

empentes pel seu desenvolupament emocional i esperit crític. Tanmateix, el projecte de Malabars ens 

ha sorprès molt positivament per la bona predisposició dels nens i nenes, mostrant-se molt 

receptius/ves i motivats/des i enganxant-se a la manera d’experimentar amb ells, seguint les 

indicacions i consells. Hem decidit que és una activitat que li seguirem donant continuïtat de cara al 

tercer trimestre ja que a més a més de treballar aspectes relacionats amb la consciència corporal, 

coordinació, lateralitat, etc... ens està permetent treballar una part emocional i conductual que vam 

plantejar-nos a consciència com a objectius específics per al grup: la tolerància a la frustració i 

l’esperit de superació. La bona actitud tan positiva i motivada vers l’aprenentatge i pràctica dels 

malabars ens planteja la necessitat i riquesa de seguir potenciant-la.



Pel que fa a la iniciació en l’aprenentatge de Llengua de Signes valorem molt positivament aquesta 

activitat, ja que s’han mostrat molt engrescats/ades, on durant el temps de racons educatius i temps 

lliure, alguns/es han dedicat estones a repassar les lletres i si algun dia hem oblidat aprendre les lletres, 

han estat ells/es mateixos/es els que han fet la demanda de recordar l’abecedari en LSC. Per aquests 

motius, de cara al trimestre que ve, tenim plantejada la continuació d’aquesta activitat amb l’objectiu 

de gravar un vídeo musical en Llengua de Signes, activitat que hem començat a preparar els 

darrers dies d’aquest trimestre. 

Pel que fa al reforç escolar han rebut molt bé els nous materials que hem anat creant dels diferents Racons 

educatius durant aquest segon trimestre, tal i com el propis nens i nenes vam demanar. Tot i així, en alguns 

casos concrets, cal seguir acompanyant-los en què utilitzin diferents materials i aprofitin bé el temps 

durant aquest espai. De cara al tercer trimestre, tenim programat establir un registre de l’ús dels Racons 

educatius i l’Espai de deures per a què ells/es mateixos/es es gestionin de manera encara més 

autònoma la pròpia responsabilitat i esforç vers el reforç escolar diari. 

Pel que fa als espais de paraula, en la rotllana hem introduït alguns canvis per gestionar-la de 

manera més efectiva i àgil (ja que s’allargava moltíssim) i ho hem fet introduint-hi una nova norma per a 

què no s’allargui tant, de manera que, cada nen/a sap que pot fer un màxim de dues intervencions en 

grup i en cas que tingui més coses a explicar en grup gran, ho pot fer en l’espai de racons educatius 

en petit grup o esperar al dia de l’Assamblea. Ho han estat duent a terme molt bé, mostrant-se amb 

gran necessitat d’expressar anècdotes, pensaments i iniciatives per a dur a terme al grup de mitjans. 

L’assamblea també l’hem modificat dinamitzant-la només a l’entrar a la sala, un cop hem acabat de 

berenar, per tal d’intentar focalitzar tota la concentració i atenció en el primer moment i després tenir 

temps per poder jugar tots i totes un cop finalitzem l’espai de reforç escolar. Ens ha funcionat molt bé i 

els nens i nenes segueixen millor el ritme de l’Assamblea ja que es mostren més atents i predisposats que 

fent-ho al final de la tarda. 



Les revisions de la tarda, també l’hem modificat pel que fa a la seva periodicitat degut a la seva llarga 

durada. Hem considerat més interessant prioritzar diàriament el moment de relaxació ja que és una 

activitat que els nens i nenes demanaven fer cada tarda al finalitzar i no de manera puntual. Per 

aquests motius, hem canviat les revisions de la tarda com a revisions de la setmana fent-la el darrer dia 

de la setmana, i així donar més espai per el moment de relaxació de manera diària, responent a les seves 

demandes. Les revisions de la setmana han funcionat molt bé, expressant, en general, missatges i 

pensaments positius, mostrant-se molt receptius/ves i mediadors/es fet que ens permet resoldre 

petits conflictes a través del diàleg i fer un tancament de la setmana molt positiu. L’espai de relaxació al 

finalitzar cada tarda ha anat molt bé, incorporant els massatges amb pinzells i la música de fons. Els nens 

i nenes demanen aquest moment com una activitat que els hi agrada i reclamen, tornant a la calma 

cada cop de manera més ràpida i autònoma. Si alguna tarda hem verbalitzat que potser no ens donaria 

temps de fer-la, ho han demanat com a activitat necessària per acabar el dia, fet que ens mostra que els hi 

agrada i que tenen aquest moment molt interioritzat en la dinàmica de Mitjans. 

 

Pel que fa als aspectes que caldria millorar de cara al trimestre que ve, són sobretot, a nivell de 

coordinacions amb Serveis socials i escoles referents dels nens i nenes. Degut a la falta d’hores 

laborals, tot hi havent treballat sovint fora d’horari, no hem pogut concretar reunions directes amb les 

escoles referents ni amb serveis socials. Abans de finalitzar aquest segon trimestre, però, ja hem 

contactat de nou amb totes les escoles per tal de programar una reunió de cara al proper trimestre. 

Tanmateix, amb Serveis Socials hem treballat mitjançant la Sonia (treballadora del PAC que ha 

mantingut contacte directe amb Serveis Socials i ens ha anat fent un traspàs). Tot i així, de la mateixa 

manera, ja tenim concertada una reunió directa amb les referents de Serveis Socials de cara al tercer 

trimestre. 

Per un altre costat, tot i que el ritme del grup ha estat gestionat per tres referents (una educadora i 

dos monitors/es en pràctiques) la baixa d’una professional en el grup (com era al 1º trimestre sent 

dues professionals) s’ha notat negativament disminuint la possibilitat de realitzar les tutories 

individuals amb els nens i nenes tal i



com hauria calgut. De la mateixa manera, ha succeït amb les entrevistes amb famílies. 

Per últim, valorem molt positivament les trobades que hem organitzat invitant a les famílies durant 

aquest segon trimestre, fet que ens ha permès establir un vincle més proper. De cara al tercer 

trimestre, creiem necessari seguir en aquesta mateixa direcció i intentar proposar més trobades en 

les que les famílies no només puguin conèixer i gaudir d’unes tardes, sinó també implicar-se totalment 

en la dinàmica del Centre. 
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7.5. TAULA PER FER L’ACTA D’AVALUACIÓ SETMANAL 
 

 

ACTA DE AVALUACIÓ SETMANAL 

 

Setmana: 

 
Activitats que 
s’han 
desenvolupat: 

 

 

Infants a destacar 
(comportament, 
actituds, 
decisions…) 

 

 
 
 

Organització 

Espai L’espai ha estat òptim per la realització de les activitats? 

Material El material emprat ha estat l’adequat? 

Temps El temps de la sessió ha estat el suficient? 

 
Observacions 

 

 
Possibles objectius 
per la pròxima 
sessió 

 

 

Modificacions per la 
pròxima sessió 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

MITJANS/ES TRONADA 

TERCER TRIMESTRE 2017-2018 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 
A continuació es presenta la memòria del grup de Mitjans del Centre Diari de l’Associació Juvenil 

Tronada al barri de Can Peguera de Barcelona. 

El grup de Mitjans està format per 13 nens i nenes d’entre 7 i 10 anys del barri de Can Peguera i el Turó 

de la Peira amb característiques i necessitats molt diverses. Dins d’aquesta diversitat i personalitats 

tant diferents és un grup que degut a la feina realitzada durant el primer i segon trimestre, es mostra 

força cohesionat i en general, ja està adaptat a la dinàmica general de Centre Diari i a les rutines i 

hàbits del grup de Mitjans. Tot i així, cal destacar que s’ha produït un canvi en el grup, degut a l’alta 

d’un nen nou al final del segon trimestre fet que ha portat a modificar algunes dinàmiques que ja teníem 

establertes per tal de respondre a les noves necessitats que han anat sorgint dins del grup i de manera 

individual. Per aquest motius, hem programat un tercer trimestre amb el plantejament d’objectius 

del segon trimestre, afegint-li d’altres que responen a les noves situacions i canvis que hem viscut 

i que anirem detallant a continuació. 

2. OBJECTIUS 

 
Com a Centre Diari duem a terme durant tot el curs com a eix transversal una sèrie d’objectius generals 

que treballem diàriament a través de diferents activitats, rutines i hàbits emmarcats sota diferents 

Programes que esmentarem en els punts següents. Paral·lelament, a nivell de grup, hem concretat un 

seguit d’objectius específics per dur a terme durant aquest tercer trimestre que responen a les 

necessitats i característiques col·lectives i individuals del grup de Mitjans. A continuació, exposem 

en primer lloc aquests objectius generals i, en segon lloc, els objectius específics del grup de Mitjans. 

2.1. Objectius generals 

 
Els objectius generals els desglossem en els cinc àmbits d’actuació que conformen els Programes del 

Centre Diari: Programa de Reforç Escolar, Programa d’higiene personal i vida saludable, Programa de 

Lleure educatiu i Programa d’Atenció a les famílies i Programa de Participació Comunitària. 



 

 

Programes Objectius Generals Metodologia 

 
Programa 

de Reforç 

Escolar 

• Tenir cura de l’espai i del 

material. 

• Prendre consciència 

sobre la necessitat i 

beneficis d’un bon ambient 

de treball, i respectar-lo. 

• Treballar els 

coneixements  i 

competències propis de 

cada etapa educativa. 

• Ser responsable de les 

pròpies tasques personals 

(gestió de l’agenda, càrrecs, 

organització i gestió del 

temps d’estudi). 

• Pactant i revisant les normes de 

convivència. 

• Fomentant un to de veu adequat i un 

ambient de calma dins de la sala. 

• Mitjançant el seguiment i 

acompanyament individual en la 

realització dels deures escolars i amb la 

creació i preparació de materials didàctics 

que estimulin l’adquisició d’aprenentatges 

significatius. 

• Mitjançant estratègies i eines que ens 

permetin dialogar, consensuar i repartir 

les diferents tasques de l’espai 

(assemblees, espais de paraula, càrrecs, etc) 

• Mitjançant la revisió i l’acompanyament 

en la gestió de l’agenda. 

• A través de reunions i coordinacions 
amb les escoles de cada nen/a. 

 

Programa 

d’higiene 

personal i vida 

saludable 

• Adquirir i dur a terme els 

hàbits d’higiene i 

d’alimentació saludable i 

equilibrada. 

• Comprometre’s a assistir i 

ser puntual de forma 

regular al centre diari. 

• Adquirir l’hàbit d’ordre i 

manteniment d’espais. 

• Fomentar la 

responsabilització i la cura 

dels materials personals i 

col·lectius. 

• Mitjançant l’acompanyament i control 

durant al realització de les dutxes 

setmanals, rentat de les dents, rentat de les 

mans després de qualsevol activitat, etc. 

• Oferint un berenar variat i equilibrat en 

un ambient de companyia entre iguals. 

• Dur a terme un control de registre de 

l’assistència i la puntualitat. 

• Conscienciant de la importància del 

manteniment del material i dels espais i 

fent-los partíceps i responsables en les 

tasques d’odre i neteja. 

• Pactant i revisant les normes de 

convivència. 

• Duent a terme un registre de control i 

distribució de tasques pel manteniment i 

lahigienedels espais. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programa 

de Lleure 

Alternatiu 

• Conviure  i  ser 

respectuosos amb el grup 

d’iguals i amb  els 

educadors/es. 

• Integrar-se en el grup i 

sentir-se partícip de les 

dinàmiques del Centre i del 

grup al qual es pertany. 

• Aprendre noves formes de 

relació i expressió que 

condueixin a una bona 

convivència. 

• Poder gaudir de relacions 

positives dins del grup 

d’iguals que afavoreixen els 

seus processos de 

socialització. 

• Adquirir un coneixement de 

les pròpies emocions i ser 

capaç de gestionar-les amb 

un/a mateix/a i amb els 

companys/es. 

• Ser responsables dels 

càrrecs, rutines, materials i 

normes de l’espai. 

• Gaudir en companyia i 

sentir-se feliç, coneixent 

altres realitats, obrint la 

mirada, i despertant nous 
interessos i curiositats. 

• Creació d’espais de participació i 

cooperació on els nens i nenes es puguin 

expressar, dialogar i gaudir en comunitat 

(jocs, dinàmiques, esports, sortides, 

tallers, assemblees…) 

• Preparar i desenvolupar dinàmiques i 

jocs adequats que treballin la tolerància, el 

respecte, la cooperació, la cohesió, la 

participació, perspectives de gènere, etc. 

• Afavorir espais i activitats que 

responguin a l’etapa madurativa en funció 

dels grups d’edat. 

• Participar amb altres entitats en 

activitats adients als grups. 

• Transmetre i promoure estils de relació 

positiva. 

• Saber identificar actituds i 

comportaments negatius i/o 

discriminatoris, rebutjant-los i reconduint- 

los. 

• Incentivar la igualtat d’oportunitats 

tenint en compte les necessitats i les 

fortaleses de cada infant. 

• Treballar a partir de dinàmiques 

d’identificació de les emocions. 

• Proposant un ventall d’activitats 

diverses que despertin nous interessos, 

curiositats i aprenentatges. 



 

 

 
 
 
 
 

Programa 

d’Atenció a les 

famílies 

• Conèixer, participar i 

implicar-se en la dinàmica del 

Centre Diari Tronada i en el 

desenvolupament dels 

infants. 

• Vincular-se i implicar-se en el 

procés socioeducatiu dels nens 

i nenes. 

• Informar a les famílies de les 

dinàmiques, els conflictes i les evolucions 

dels infants dins el centre diari. 

• Donar a conèixer a les famílies la 

situació de l’infant al centre i 

responsabilitzar a la família del procés 

educatiu     i     així transmetre-li 

protagonisme. 

• Establir trobades periòdiques amb la 

família pe fer un seguiment de l’infant. 

• Realitzar activitats on pugui participar la 

família i l’infant. 

• Signar un document de compromís amb els 

drets i deures que tenen les famílies i els 

infants. 



 

 

 

 

 
Programa de 

Participació 

comunitària 

• Conèixer els diferents 

recursos i serveis dels que 

disposa el barri. 

• Participar i implicar-se en 

les activitats i festivitats 

que tenen lloc en el 

territori i que s’organitzen 

amb les entitats del barri. 

• Establir sortides a diferents recursos 

del territori, com per exemple la 

Biblioteca del barri. 

• Incentivar als infants i les famílies a la 

participació de les festivitats i activitats 

de les entitats del barri. 

• Establir i participar de les trobades 

periòdiques amb la comissió 

d’activitats del Casal de Barri per ser 

coneixedors/es i partícips dels propers 

esdeveniments. 
 
 

2.2. Objectius específics 

 
Durant aquest tercer trimestre, a més a més dels objectius generals i d’uns objectius específics que 

fomenten una bona convivència i creixement individual i grupal, hem incorporat tres nous objectius 

(enquadrats a continuació) que hem treballat a partir d’activitats emmarcades sota diferents 

“Projectes de Mitjans” que es detallen en els diferents Programes que trobareu desglossats en tota 

la memòria. 

 Sentir-se part del grup de Mitjans i estimar i sentir-se estimat/ada en el Centre Diari. 

 Portar a terme i ser capaç de revisar com a grup els acords pactats i normes de 

convivència. 

 Participar activament a les activitats i jocs. 

 Portar i tenir cura del material personal i col·lectiu i participar en el 

manteniment dels espais mitjançant la bona participació i responsabilitat dels 

càrrecs i projectes del grup de Mitjans. 

 Expressar les pròpies opinions i emocions amb paraules, sent capaç d’escoltar les dels 

altres sense jutjar-les i respectant els torns de paraula. 

 Despertar l’interès vers nous coneixements mitjançant materials i jocs que 

motivin i fomentin la curiositat i la participació activa en el propi procés 

d’aprenentatge. 



 

 

 
 

3. METODOLOGIA 

Aquest tercer trimestre hem dut a terme una programació basant-nos en el mateix horari general del 

trimestre passat en el qual estructurem cada dia de la setmana amb un tipus d’activitat que ens 

permet, cadascuna d’elles, treballar els objectius generals i específics d’aquest trimestre. 

3.1. Horari del grup 
 

Cada setmana per tal d’establir uns hàbits i una dinàmica general del grup, hem continuat amb la 

organització de les diferents activitats que responen a la diversitat d’interessos i adequació de l’etapa 

evolutiva del grup de mitjans. Així doncs, els diferents blocs que hem dut a terme són els següents: 

esports, tallers / projectes, assamblea, dutxes i el nostre moment. 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS 

17 - 17:30 
ARRIBADA I ACOLLIDA amb jocs que trien lliurement: jocs esportius, 

joc simbòlic, jocs de taula, etc. 

 
17:30 - 18 

Preparem les taula i cadires. Rentem les mans i BERENEM tots/es 

junts/es al passadís. Netegem el passadís (els dijous) i ens rentem les 
dents. 

18 – 18:15h ROTLLANA ROTLLANA ROTLLANA ROTLLANA 

 
18 - 19 

REFORÇ 
ESCOLAR 

REFORÇ 
ESCOLAR 

REFORÇ 
ESCOLAR 

REFORÇ 
ESCOLAR 

DUTXES 

 
“El nostre 

moment” 

 
19 – 19:45h 

 
ESPORTS 

 
TALLERS / 

PROJECTES 

 
ASSAMBLEA 

 
19:45 – 20h 

 
RELAXACIÓ 

 
RELAXACIÓ 

 
RELAXACIÓ 

 

REVISIÓ DE LA 
SETMANA 

• Valorar la diversitat com un enriquiment i rebre-la com una oportunitat i amb 

respecte. 

• Conèixer i participar activament del barri i dels seus equipaments 

socioeducatius (Biblioteca, festivitats del barri, parcs i zones verdes, Casal de Barri, 

etc). 

• Detectar els rols i els estereotips masclistes establerts amb els que convivim i 

prendre un actitud crítica vers aquests fomentant així la capacitat de 

desaprendre’ls tot coneixent altres valors i referents feministes. 



 

 

 

3.2. Programacions setmanals 

Hem dut a terme la planificació d’activitats de tot aquest tercer trimestre seguint l’estructura general 

de l’horari del grup citat anteriorment. En l’annex (veure annex 12.2. Programacions setmanals) 

presentem les programacions setmanals on detallem de manera més concreta totes les activitats 

realitzades durant tot el trimestre. 

 
4. PROGRAMA DE REFORÇ ESCOLAR: Deures escolars i Racons educatius. 

A més a més de dinamitzar l’espai per realitzar els 

deures que portin de l’escola amb el suport de 

l’educadora i monitors/es, també dinamitzem el reforç 

educatiu cada tarda a partir de racons on poder 

treballar competències de manera més lúdica, 

significativa i lliure un cop acabats els deures escolars 

o per els nens i nenes que no tenen deures. A 

continuació, passem a explicar els diferents racons: 

 

“El cerebro solo aprende si hay emoción” [Francisco Mora] 



 

 

 Racó de les lletres: A més a més de tenir els contes i recursos per escriure i llegir 

lliurement, els nens i nenes disposen d’un espai per reforçar la competència lingüística i 

comunicativa a través de diferents materials i jocs manipulatius i significatius de 

lectoescriptura, comprensió lectora, gramàtica, ortografia i comunicació oral, creats per 

l’educadora i monitors/es, basant-nos en els aspectes que necessiten reforçar i seguint una 

línea pedagògica Montessori i activa. 

 

 Racó dels números: En aquest espai els nens i nenes poden fer lliurement 

passatemps matemàtics, jugar a jocs 

de taula que hem modificat per repassar

 les operacions 

matemàtiques (Uno, dominó 

matemàtic, etc), fitxes de reforç i jocs 

manipulatius i significatius de càlcul 

mental, seriació i raonament matemàtic, 

creats per les educadores i monitors/es, 

basant- nos en els aspectes que 

necessiten reforçar i seguint una línea 

pedagògica Montessori i activa. 



 

 

 

 

 
 

 

 Racó de jocs taula: Dinamitzem jocs de taula que reforcen aspectes generals de l’etapa 

de primària i el seu desenvolupament cognitiu, tals com l’atenció, la concentració, l’orientació 

espaial/lateralitat, el raonament i habilitats socials entre iguals. 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

 Racó artístic: Els nens i nenes poden dedicar una estona per crear dibuixos, pintar 

dibuixos, experimentar amb la plastilina, realitzar construccions (lego, montables, 

twistter, etc) i crear tot allò que vulguin amb material reciclat, per tal de potenciar i 

incentivar la creativitat, la imaginació i l’expressió artística. 

 Racó de la màgia: Els nens i nenes aprenen a realitzar, construir i executar trucs de màgia 

practicant així les habilitats socials i la competència comunicativa oral en llengua catalana i 

castellana. 



 

 

 

 

 Racó PARLEM?: És un nou Racó que hem establert durant aquest tercer trimestre per tal 

de que els nens i nenes puguin millorar la seva lectura i potenciar les seves habilitats 

comunicatives de manera oral, tot a través d’un joc de preguntes i respostes entre ells i elles. 

Per parelles, podien escollir el tema del que volien parlar i agafar la bossa que conté tot un 

seguit de preguntes escrites per fer-se l’un/a a l’altre/a de manera oral. A més a més de 

temàtiques generals de les que hi havia per escollir (música, esports, família, escola, etc) hi 

havien tres temàtiques més específiques: 

- “Somnis”: Es trobaven amb 

preguntes que s’anaven contestant 

entre ells/es amb aspectes 

relacionats amb els seus somnis, 

metes i objectius personals que 

tenien o havien tingut, assolits o no. 

-“Ens cuidem i ens estimem”: Els 

nens i nenes podien escollir aquesta 

temàtica per parlar si necessitaven 

parlar d’alguna cosa que els 

preocupava, neguitejava o volien 

compartir emocions personals amb 

algun/a company/a. 

-“Resolem conflictes”: Podien 

agafar la bossa sempre que tenien 

un neguit o un conflicte 

amb algun/a companya/a i volien intentar resoldre’l autònomament. En alguns casos de moment de 

conflicte, hem fet ús d’aquesta bossa fora del moment de Racons ja que ens ajudava molt a mediar entre 

ells/es d’una manera més reflexiva, calmada i autònoma. 



 

 

5. PROGRAMA DE VIDA SALUDABLE I D’HIGIENE PERSONAL: “Ens cuidem” 

BERENARS 

Cada tarda ens reunim tots els grups del Centre per berenar tots/es junts/es al passadís. Cada dia els 

nens i nenes han menjat una peça de fruita, un làctic i un entrepà. Tots els nens i nenes ja tenen assolit 

l’hàbit de netejar-se les mans amb aigua i sabó abans de berenar i rentar-se les dents quan acabem de 

berenar, a més del seu got. 

Cada dia un grup és el responsable de preparar les taules abans de berenar i un cop finalitza el berenar, 

aquest mateix grup s’encarrega de netejar les taules i el passadís. Així doncs, el grup de Mitjans cada dijous 

hem estat els i les encarregats/des de fer aquestes tasques del berenar. 

ESPORTS 
 

Cada dilluns oferim i dinamitzem un espai lúdic on poder treballar hàbits saludables i relacions positives 

entre el grup (respecte de normes, cooperació, generositat i empatia, ajudar als altres, tolerància a la 

frustració, etc) a través d’una gran diversitat de jocs i activitats esportives. Tanmateix, durant 

aquest tercer trimestre hem aprofitat el bon temps per realitzar molts dilluns a fer aquesta activitat en 

diferents parcs i zones verdes de Nou Barris, potenciant així el coneixement i vinculació amb el barri dels 

nens i nenes. 

 

DUTXES: EL NOSTRE MOMENT. 
 

Realitzem les dutxes (veure annex 12.1. Registres) cada dijous de manera organitzada i oferint un 

espai on treballem el cuidar-se a un/a mateix/a gaudint d’un moment de calma. En aquest espai, a 

més, reforcem els hàbits d’higiene a través de la pròpia activitat de dutxar-se i dinamitzant breus 

activitats tranquil·les que tenen a veure amb la cura del nostre cos (ens hidratem amb crema, ens 

pentinem, ens posem guapos, etc). Tanmateix, treballem la capacitat de gaudir d’un moment de relax 

i tranquil·litat amb un/a mateix/a en un entorn adient a través de jocs de relaxació en relació amb els 

altres tot treballant la consciència corporal de manera individual i grupal. 



 

 

6. PROGRAMA DE LLEURE ALTERNATIU: 

 
6.1. Activitats i Dinàmiques Generals del Grup de Mitjans 

a) ROTLLANA, RELAXACIÓ I REVISIÓ DE LA SETMANA 
 

De manera diària, comencem la tarda fent rotllana i establint rutines a través dels càrrecs (assistència, 

horari, recollida d’agendes, etc) i deixem uns minuts per escoltar com arriben de l’escola i si volen compartir 

alguna cosa amb tots/es. És una estona de cohesió i pertinença del grup, on tots els nens i nenes poden 

compartir lliurement tot allò que desitgin (preocupacions, anècdotes, etc) creant un ambient de 

confiança i respecte. Durant aquesta estona, treballem els torns de paraula, l’escolta activa, i la capacitat 

de compartir diferents opinions i consells, davant de conflictes que ells/es mateixos/es exposen que 

viuen a les seves escoles, a casa, o en altres espais. Seguidament, abans de finalitzar la rotllana, 

l’educadora i els monitors/es passem a explicar les activitats de la tarda i ens posem en marxa. 

En finalitzar cada tarda duem a terme el moment de relaxació, oferint un espai de tornada a la calma, on 

tots els nens i nenes s’estiren lliurement on vulguin de la sala de Mitjans, i posem música relaxant i 

fem massatges a través de diferents materials (pinzells, boles, les pròpies mans, etc), fomentant així 

la capacitat d’interioritzar en un mateix/a i gaudir d’un moment de calma cuidant-se els uns als altres. 

El últim dia de la setmana i abans de marxar a casa, seiem en rotllana i fem una revisió de la 

setmana, exposant tot allò que vulguem compartir amb el grup. A través d’unes targetes amb 

frases inacabades ( m’he sentit.../ he aconseguit.../ he ajudat... / No m’ha agradat... / 

M’agradaria.... / Haig de millorar.... / Vull demanar disculpes / Dono les gràcies a..., etc ) els 

nens i nenes van escollint una i expressant lliurament el que senten i pensen. D’aquesta 

manera, treballem l’expressió i la gestió dels propis pensaments i emocions i resolució de 

conflictes en un espai de debat i de confiança. 

b) ASSAMBLEA 

Setmanalment, duem a terme l’assamblea tot el grup de nens i nenes de Mitjans. Aquesta assamblea 

està dinamitzada per un/a moderador/a (amb el suport de l’educadora i els monitors/es) que és 

escollit/da a l’atzar, sent un dels càrrecs setmanals que hi ha al grup de Mitjans. Cada assamblea 

s’inicia amb el canvi de càrrecs, i seguidament s’obre la bústia de l’assamblea on prèviament i durant 

tota la setmana, els nens i nenes hauran pogut dipositar en forma d’escrit tot allò que vulguin compartir 

amb el grup (interessos, conflictes, preocupacions, propostes, emocions, etc).



 

 

A través del debat i torns de paraules, s’arriben a acords consensuats entre tots i totes, i 

aquests queden reflectits a les actes de l’Assamblea (veure annex 12.3. Exemple d’Acte de 

l’Assamblea). 

Els Acords de Convivència de Mitjans/es 

 

Dins d’aquest espai, també, donem lloc de manera organitzada a: 

 
 Realitzar activitats d’educació emocional mitjançant dinàmiques, contes i jocs en valors 

educatius, un cop finalitzada l’assamblea. 

 Gestionar totes les propostes, conflictes, interessos i reflexions del propi grup de 

Mitjans: resolució de conflictes, gestió de les relacions entre nosaltres, etc. 

 Dur a terme activitats de lleure que ells/es puguin consensuar. 

 
 

c) TALLERS / PROJECTES 

 
Cada dimarts proposem diverses activitats on els nens i nenes troben un espai i recursos on expressar-

se, descobrir i comunicar-se a partir de diferents arts (plàstiques, musicals, culinàries, etc). També tenim 

en compte les festivitats culturals de l’entorn per proposar diferents activitats de manualitats. 

Tanmateix, és un espai on dediquem a realitzar els projectes que ens plategem a l’inici del trimestre o 

que van sorgint en funció de les necessitats i/o interessos del grup durant el curs. A continuació, 

exposarem detalladament els projectes i activitats que hem dut a terme durant aquest tercer trimestre. 



 

 

 

6.2. Activitats de Convivència , cooperació i cohesió de grup 

 
A) COMENCEM EL 3ER TRIMESTRE: SOM UN EQUIP 

L’inici d’aquest tercer i últim trimestre el vam començar recordant el concepte d’equip que tant bé 

ens havia funcionat en els darrers trimestres, continuant amb el discurs de la importància de seguir 

construint el grup de Mitjans com una unitat, fet que ens ha permès seguir gestionant de manera més 

fluida les situacions de conflicte on en molts casos, són ells/es mateixos/es els que expressen el 

sentiment d’equip com a motor de millora. 

El primer dia, a partir de les diferents idees i aportacions de les darreres assamblees de l’anterior 

trimestre, vam presentar als nens i nenes de Mitjans els petits projectes que podíem decidir fer com a 

grup. Així doncs, mitjançant un joc cooperatiu van aconseguir trobar les diferents idees que havien 

estat exposant durant l’assamblea en forma de petits projectes que podríem dur a terme juntament 

amb el recordatori de normes i rutines que calia recuperar per un bon inici de trimestre. Un cop trobades 

totes les idees, projectes i recordatoris de normes, vam llegir-los i vam decidir entre tots i totes 

com organitzaríem el trimestre (veure annex 12.4. “Som un equip”). 

B) PROJECTE “FEM UN CONTE” PER AL GRUP DE PETITS I PETITES DE TRONADA. 

Un dels projectes que ens ha portat més feina i que a l’hora han fet amb més il·lusió i iniciativa ha estat el 

projecte “Fem un conte” per als més petits i petites de Tronada. Els objectius d’aquest projecte, a més a 

més de respondre els interessos dels nens i nenes, eren: 

• Millorar la competència lingüística catalana escrita i oral. 

 

• Treballar en equip tenint en compte les idees de tots i totes arribant a consens. 

 

• Ser responsable de les tasques personals i col·lectives. 

 

• Crear un vincle positiu i d’estima i caliu amb els nens i nenes del Grup de petits i petites. 

 

• Potenciar la imaginació i la creativitat. 

 
Així doncs, vam crear quatre comissions per poder elaborar el projecte i cada nen/a 



 

 

podia apuntar-se voluntàriament a la que desitgessin. La gran majoria dels nens i nenes estaven 

apuntats/des a gairebé totes les comissions ja que volien participar-hi de totes. Per això, vam decidir que de 

manera setmanal i durant els racons educatius cada comissió podia anar treballant en l’elaboració de les seves 

tasques. Aquests comissions eren les següents: 

Les COMISIONS del Projecte 

 

1. Història: S’encarregaven de 

l’elaboració de l’argument del conte 

concretant els personatges principals, 

personatges secundaris i espais on es 

desenvolupava la història, a més a més de 

redactar el diàleg de cada personatge. 

Cal destacar que aquesta comissió va 

acabar sent formada per tot el grup de 

Mitjans de manera 

espontània i això va resultar molt positiu ja que tots/es van participar directament en l’elaboració del 

argument del conte, tant en la creació del diàleg com en la tasca de passar a ordinador i ben escrit les 

diferents parts de la història. 

Passant a ordinador el diàleg del conte 



 

 

2. Música: Un cop definida la història, els nens i nenes havien de pensar i detallar quins 

cançons i efectes sonors sonarien durant el conte i escriure-ho en el diàleg. 

 

Col·locant les cançons en el diàleg del conte 

 

3. Titelles: S’encarregaven de l’elaboració de les titelles. 
 



 

 

 

 

  

 

El guió de cada personatge i les titelles ja elaborades 

 
4. Escenari: S’encarregaven de pensar, dissenyar i crear els diferents escenaris de la història i escriure-

ho en el diàleg del conte. 



 

 

 

 
 

Un cop vam tenir totes les comissions finalitzades i tot el material preparat, vam gravar en àudio el diàleg de 

tots els personatges del conte després de fer diversos assajos de les seves veus i lectures ben fetes. 

D’aquesta manera, en el moment de fer el conte amb les titelles, els nens i nenes només van haver de moure 

les titelles i els escenaris. El gran moment d’exposar el conte amb les titelles al grup de petits i petites va anar 

molt bé, ja que els petits i petites van estar durant tot el conte molt atents/es i els nens i nenes de 

mitjans molt concentrats/des fent-ho tant bé com ho havien assajat. 



 

 

 

 

 

Quan el conte va finalitzar, els nens i nenes del grup de Petits/es van expressar que els hi havia agradat molt i 

van fer diverses preguntes als nens i nenes de Mitjans/es sobre com l’havien fet i aquests/es van poder 

explicar-los-hi l’elaboració de tot el projecte. Tot el grup es va mostrar molt orgullós del treball que havien 

fet en equip i de l’esforç que durant tot el trimestre havien fet per regalar una tarda divertida als Petits i 

Petites de Tronada. Per això, valorem de manera molt positiva tot el desenvolupament d’aquest projecte i el 

resultat final (veure Annex 12.5. Guió del conte fet per els nens i nenes). 

C) LA NIT DE TRONADA 

 
Un de les il·lusions més grans que tenia el grup de Mitjans des de l’inici de curs era passar una nit al Centre 

fent activitats de nit que ells/es poguessin decidir. Així doncs, tal i com vam pactar el primer dia d’aquest 

trimestre, aquesta activitat es podria dur a terme sempre hi quan el grup funcionés com un equip per tal 

de seguir fomentant la cohesió i el respecte entre ells/es. Durant tot el trimestre els nens i nenes han pogut 

escriure en un mural 

totes les idees que anaven sorgint-lis per a la nit de Tronada i en les dues últimes assemblees 



 

 

vam acabar de concretar quines serien les activitats que duríem a terme: Jocs de nit amb lot, sopar amb pizzes 

pagades amb els diners que aconseguirien venent les xapes fetes per ells/es durant la Setmana Cultural, jocs de 

por i veure una pel·lícula abans d’anar a dormir. La nit va anar molt bé, va permetre fer caliu de grup i van 

gaudir de moments de molta afectivitat entre ells/es. Tots/es van expressar molta felicitat i il·lusió i la 

setmana següent ja pensaven en la possibilitat de repetir la “nit de Tronada” el curs vinent. 

6.3. Centre d’interès “la diversitat ens enriqueix” 
 

Tal i com hem detallat en els objectius específics citats en el punt 2.2, hem continuat 

plantejant aquest tercer trimestre el centre d’interès que vam iniciar el segon trimestre per tal de 

seguir prenent consciència i valorant la diversitat com un enriquiment i així concebre-la com una 

oportunitat i sempre des del respecte. A partir del debat i l’esperit crític, hem continuat creant espais 

de debat i compartint anècdotes i pensaments sobre les diferències entre nosaltres a nivell físic, de 

personalitat, culturals, etc, arribant a grans conclusions relacionades amb la riquesa de ser 

diferents i la necessitat de rebre les diferències amb respecte i equitat. Totes les aportacions i 

reflexions, vam decidir resumir-les amb la frase “la diversitat ens enriqueix” i la vam penjar a una de 

les nostres parets de la sala acompanyada de les creacions que ens recordessin que la diversitat és 

divertida i que gràcies a ella, aprenem, ens divertim i creixem com apersones i com a grup. 

 

A) LA DIVERSITAT FUNCIONAL: CONEIXEMENT, CONSCIENCIACIÓ I IMPLICACIÓ 

 
El grup de Mitjans, hem continuat treballant durant aquest tercer trimestre el que vam engegar el 

trimestre passat treballant la diversitat funcional a través del coneixement i conscienciació de les 

malalties minoritàries, concretament, de la distròfia muscular Duchenne, contextualitzant aquesta 

temàtica a través d’un vídeo sobre la distròfia muscular Duchenne i realitzant espais de debat, 

reflexions i resolent totes les seves preguntes. Degut a la gran predisposició i conscienciació vers la 

temàtica que van 

mostrar durant tot el segon trimestre, vam decidir construir una iniciativa solidaria: 



 

 

Cartell de la Capsa on recollim els taps a Tronada 

Gestionar i col·laborar en la recollida de taps de plàstic per una associació amb famílies amb nens i nenes 

amb distròfia muscular Duchenne anomenada “Somriures Valents” que treballa per la recaptació 

d’aportacions econòmiques per a la investigació de la malaltia a través de l’Hospital Sant Joan de Déu. 

Tant és així, que durant aquest tercer trimestre hem continuat amb aquesta iniciativa i hem aconseguit 

omplir dos capses gegants plenes de taps que han anat recollint les pròpies famílies i nens/es de 

Tronada i gent del barri que ha vingut a portar-los gràcies a la difusió dels nens i nenes que han fet a les 

seves escoles i mitjançant les xarxes socials de Tronada. 

 

Valorem molt positivament aquesta activitat ja que és el grup de Mitjans que durant aquest 

tercer trimestre ha continuat fent la difusió de la causa i prenent la responsabilitat de buidar la 

capsa i fer la recollida per entregar-los a l’Associació “Somriures Valents Duchenne”. 
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Buidant la capsa en bosses per dur-la a l’Associació Somriures Valents Duchenne 

 

B) INICIACIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES I CONEIXEMENT DE L’ALFABET BRAILLE. 

 
Durant aquest tercer trimestre hem continuat amb l’aprenentatge de l’abecedari de Llengua de Signes 

Catalana i han continuat mostrant-se mostren molt engrescats/ades, on durant el temps de racons educatius, 

alguns/es han continuat dedicant estones a repassar les lletres i si algun dia hem oblidat 

repassar les lletres, són ells/es 

mateixos/es els que han fet la 

demanda de recordar l’abecedari 

en LSC. Tanmateix, tal i com 

detallarem en el punt de 

6.Programa de Participació 

Comunitària, hem pogut treballar 

també la llengua de signes a través 

de diferents contes infantils en LSC 

que hem 

demanat de préstec a la Biblioteca de Nou Barris. 



 

 

 
 
 

 

Llegint un conte adaptat en llengua de signes 

 

Tot i així, no ens ha donat temps a realitzar el videomusical de l’abecedari en LSC que ens vam plantejar a l’inici 

del 3r trimestre perquè arrel dels interessos i curiositat dels propis nens i nenes vers altres sistemes de 

comunicació, hem dedicat més temps a conèixer i experimentar l’Alfabet Braille. En el mateix racó de la 

sala de Mitjans anomenat “La diversitat ens enriqueix”, a més a més de disposar de l’Abecedari de la Llengua de 

Signes Catalana, els nens i nenes podien experimentar i practicar l’alfabet braille i llegir la llegenda de Sant 

Jordi tenint-la adaptada també en Alfabet Braille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contes adaptats en Alfabet Braille que els nens i nenes tenien al racó de la diversitat 



 

 

C) LA DIVERSITAT CULTURAL I LES DIFERÈNCIES INDIVIDUALS: Activitat de la Xarxa 

Antirumors. 

Per tal de treballar la diversitat cultural i les diferències individuals vam contactar amb la Xarxa Antirumors de 

Barcelona i vam venir una tarda a dinamitzar-nos un taller inspirat en el pretext dramàtic d'Els tres amics, 

d'Allan Owens. A través de jocs i dinàmiques teatrals els nens i nenes van anar empatitzant amb els 

personatges en les diverses situacions de discriminació que sorgien en la història dels “Tres amics”. Tot el 

grup, de manera conjunta, van haver de buscar diferents possibles solucions que finalment van representar 

en escenes de teatre participatives. En aquest taller els nens i nenes van participar de manera molt activa i vam 

treballar els següents objectius: 

 Desenvolupar el respecte envers altres cultures i realitats. 

 Experimentar maneres d’integrar la diversitat en el grup. 

 Estimular l’empatia i el respecte envers la diversitat per facilitar la percepció de la 

diversitat com un element positiu. 

 Desenvolupar habilitats comunicatives per afrontar conflictes basats en la diferència. 

 
 

6.4. Activitats per treballar les perspectives de gènere: 
 

B) CANVIEM LA LLEGENDA DE SANT JORDI 

 
Els contes i les llegendes en el món de la 

literatura infantil tenen un paper molt 

important en la vida dels nens i nenes per 

els seus significats i perquè sovint són els 

responsables de la seva diversió despertant-

los-hi la seva imaginació, desitjos i somnis. 

Tanmateix, l’argument de tot conte infantil 

transmet valors i models de 

referència que malauradament en alguns casos, com és en el cas de la tradicional Llegenda de Sant Jordi, són 

molt diferenciats en funció del seu gènere, perpetuant sovint estereotips masclistes que col·loquen a la 

dona en una posició inferior i passiva. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per aquests motius, en motiu de la Diada del 23 d’Abril vam treballar aquest aspecte amb el nens i nenes de 

Mitjans, inicialment, visualitzant un curtmetratge (“Cambia el cuento” de Little Revolutions extret de 

https://www.youtube.com/watch?v=xCEEKqcSFL0) que posava en èmfasi aquestes idees i la posició dels 

personatges femenins en el contes. Així doncs, després de crear un espai de debat i reflexions sobre el 

curtmetratge vam analitzar en petits grups la Llegenda de Sant Jordi  i   per parelles, vam inventar inicis i finals de 

la Llegenda de Sant Jordi que trenquessin amb els estereotips sexistes que després vam exposar al grup i vam 

penjar en forma de mural durant la Setmana Cultural del Casal de Barri “La Cosa Nostra”. 

 
 



 

 

C) PROJECTE TWERK FEMINISTA: “EN MI CUERPO Y EN MI BAILE LAS NORMAS LAS PONGO 

YO”. 

Juntament amb el grup de Grans, el grup de Mitjans hem dut a terme aquest projecte que vam anomenar 

“En mi cuerpo y en mi baile las normas las pongo yo” insipirat en uns dels lemes que va crear una de las grans 

referents actuals del Twerk feminista. A partir del twerk feminista, la dansa lliure i diverses dinàmiques de 

grup que hem anat fent cada dimarts, hem tractat d’assolir els següents objectius: 

• Conèixer nous referents diferents dels que habitualment els envolten. 

 
• Tenir i gaudir d’un espai d’alliberació i empoderament a través de la dansa lliure. 

 
• Apropar el concepte del feminisme com quelcom necessari per acabar amb les 

desigualtats entre homes i dones. 

• Proporcionar un espai de confiança per poder transformar les dinàmiques i valors 

masclistes que ens rodegen i que resulten complexes de desaprendre. 

• Treballar el concepte de que el cos és només d’un/a mateix/a i que cal rebutjar 

qualsevol tipus de contacte no desitjat potenciant la recerca d’ajuda als adults de confiança 



 

 

en cas que s’hagin trobat o es trobin en una situació que no els fa sentir bé. A l’hora, també treballar el 

respecte per el cos dels altres, entenent que sota cap condició s’ha de vulnerar la intimitat i el cos d’una altre 

persona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escrits i reflexions de les dinàmiques de grup que fèiem cada dimarts 

 

Valorem molt positivament el transcurs de tot el projecte ja que tant individualment com a nivell de grup 

han experimentat una transformació molt notable vers les seves actituds i comentaris més allunyats dels 

prejudicis i valors que expresaven a l’inici de curs. Tant és així, que nens i nenes que anteriorment no ballaven 

mai perquè sentien que per ballar d’una manera o altre podria ser objecte de crítica, han acabat el curs 

ballant lliurament, gaudint i tot el grup s’ha mostrat respectuós sense fer cap judici sobre la forma de 

ballar dels altres. Tanmateix, hem observat que els nens i nenes han trobat en aquest projecte un espai on 

poder parlar de temes de sexualitat, identitat i gènere de manera totalment oberta, resolent dubtes, 

inquietuds i generant debat entre ells/es en un clima de confiança. 



 

 

7. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA: Coneixem la nostra ciutat i el nostre barri i 

participem! 

A) SORTIDA ALS BÚNKERS DEL CARMEL 

 
A l’inici del tercer trimestre vam dur a terme un joc de pistes motivat per un centre d’interès de misteri 

del qual es van enganxar moltíssim i que va dur al grup de Mitjans i Grans fins als Búnquers del Carmel. Durant 

aquesta sortida en forma de joc, els nens i nenes van haver de trobar les diferents maneres d’arribar-hi, 

fent ús del transport públic (autobús i metro) i continuar fins a la següent pista, i un cop vam arribar als 

Búnquers, a més de gaudir de les vistes de tota Barcelona, van poder aprendre i/o recordar la situació de 

diferents monuments i llocs mítics de Barcelona. 

 

 

Al tornar del Búnquers, encara els hi quedaven algunes pistes del joc per fer la tornada a Tronada per un altre 

itinerari a peu fins que trobessin un “tresor”. Al trobar el tresor, tots els i nenes es van mostrar molt feliços. 

El tresor era una carta on posava la recepta perfecte per dur a terme un trimestre genial i caramels per a tots i 

totes. Valorem molt positivament la motivació i la participació de tots els nens i nenes de Mitjans i Grans 

ja que va permetre millorar la relació entre els dos grups, gaudir fent una excursió que comportava fer una 

bona passejada a peu, conèixer i fer ús del transport públic proper al barri dels nens i nenes i conèixer i 

veure Barcelona des de vistes privilegiades. 



 

 

 
 
 

 
 

B) LA BIBLIOTECA DE NOU BARRIS: CONEIXEMENT I PARTICIPACIÓ 

 
Durant aquest trimestre hem dedicat 

algunes tardes a fer diferents 

activitats educatives a la Biblioteca 

de Nou Barris. En primer lloc, una de 

les tasques que ha resultat molt 

productiva és realitzar els deures 

escolars a la Biblioteca ja que han 

pogut trobar un altre espai de calma 

i 

concentració per fer les tasques personals de l’escola i amb el suport de les educadores. 

 
Per un altre costat, hem pogut participar activament de la lectura amb la diversitat de contes i 

llibres de la Biblioteca, coneixent també com es pot dur a terme el préstec de llibres fent-se soci/es 

de manera gratuïta, fet que els ha permès vincular-se molt bé. Aquest espai de lectura lliure ha 

resultat un èxit ja que habitualment al Centre Diari no solen sentir-se motivats/des per llegir 

en general de manera voluntària, i en canvi, en l’ambient de la Biblioteca   els ha nascut l’interès 

de llegir, mirar i rebuscar contes que els hi agradaven molt. 



 

 

 
 

Hem  creat  molt  bon  vincle  amb  la  Biblioteca  i  per això,  vam  demanar  si  podien  informar- nos de les 
activitats infantils de les quals el grup de Mitjans pogués participar i actualment ens envien mitjançant email tot 
el ventall d’activitats de manera mensual. Així doncs, ens vam inscriure per a participar a un Taller de punts de 
llibre anomenat “Dracs lectors” i els nens i nenes ho van gaudir moltíssim ja que va estar dinamitzat per una 
tallerista que va oferir un ventall d’activitats amb material molt atractiu i creatiu. 

 



 

 

C) PARTICIPEM A LA SETMANA CULTURAL 

Del 23 al 27 d’Abril es va dur a terme la Setmana Cultural organitzada per el Casal de Barri la Cosa Nostra on 

el tema central era “La dona”. Com a Centre Diari vam participar diàriament en les diferents activitats 

proposades tant famílies com nens/es. 

En primer lloc, vàrem participar dels “Jocs del món” on els nens i nenes de Mitjans, juntament amb altres 

nens i nenes del barri, van poder gaudir molt amb diferents jocs tradicionals a l’hora que van descobrir els 

noms de diferents dones que van ser les inventores de moltes coses que avui en dia en fem ús com quelcom 

essencial, visualitzant així nous referents femenins que molts dels nens i nenes avui en dia no tenien. 

Tanmateix, vam participar activament a la Rambleta muntant la pròpia paradeta de Tronada venent els 

materials que durant l’anterior setmana vam estar creant: xapes amb dibuixos i missatges feministes. 

Aquest mateix dia, també, vam penjar el nostre mural de Sant Jordi “Canviem la llegenda” on vam poder 

exposar els diferents inicis i finals alternatius a la Llegenda trencant els estereotips masclistes i vam dedicar 

un espai del nostre mural a què tothom pogués escriure-hi les seves idees lliurement. També, alguns vam poder 

participar dels tallers de manualitats que va dinamitzar la Ciberaula del Casal i finalment vam poder 

participar del taller de musicoteràpia per a tot el barri. 

 

Participant al Taller de Musicoteràpia 

A més a més, vam participar amb molta il·lusió a la “Tarda de Colors” col·laborant en la creació del mural de 

Frida Khalo dinamitzat per la Ciberaula i pintant les flors i mans al mur de l’Hort de Tronada. Cal dir que es van 

esforçar molt i van ajudar molt bé a netejar el material emprat. 



 

 

 
 
 

 
El mur de l'Hort pintat per els nens i nenes de Tronada durant la Tarda de Colors de la Setmana Cultural 

 

Per últim, el grup de Mitjans vam poder gaudir del Cinefòrum dinamitzat per la Ciberaula del Casal La 

Cosa Nostra, visualitzant la pel·lícula “Brave”, activitat que van gaudir molt sent també convidats/des a 

crispetes i un gelat, fet que els nens/es van agrair molt. 

D) GAUDIM DE LES FESTES DE NOU BARRIS 

 
Del 15 al 21 de maig vam participar algunes tardes de les activitats de les Festes de Nou Barris per tal de seguir 

vinculant als nens/es al seu entorn i gaudir de les festivitats del seu barri. Així doncs, vam poder gaudir dels 

diversos tallers de malabars que l’Ateneu de Nou Barris va dinamitzar tota una tarda. Els nens i nenes de 

Mitjans els hi va encantar i van poder participar de tots els tallers i materials. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanmateix, també vam participar a la tarda de jocs tradicionals gegants i dels tallers medioambientals, fent collars amb 

material reciclat. 



 

 

 
 
 

  

 

E) FEM L’ACTIVITAT D’ESPORT SETMANAL ALS PARCS DEL NOSTRE BARRI. 

 
Cada dilluns, tal i com hem exposat en el punt 5. Programa de vida saludable i d’higiene personal, dedicàvem 

una part de la tarda a fer “esport”. Aquest tercer trimestre, però, hem aprofitat el bon temps per dur a terme 

aquesta activitat per diferents parcs i zones verdes del barri i així, seguir vinculant als nens i nenes al seu 

entorn més proper. Tanmateix, el temps lliure també el dinamitzàvem en els parcs fet que tot el grup de 

Mitjans ha agraït i gaudit molt. 

 



 

 

8. PROGRAMA D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES: Activitats amb les nostres famílies de Tronada 

Durant aquest tercer trimestre hem intentat seguir vinculant a les famílies, a més a més de fer-

ho mitjançant les entrevistes amb les famílies, fent-ho també a partir de trobades i 

festivitats que permeti a les famílies conèixer, participar i implicar-se en la dinàmica del 

Centre Diari i en el desenvolupament dels nens i nenes (veure Annex 12.1. “Registres 

Entrevistes amb famílies” i “Registres Trobades festives”). 

 

A) INAUGUREM L’HORT DE TRONADA 
Una de les activitats transversals que hem 

dut a terme amb tots els grups del Centre 

Diari ha estat la creació i el manteniment 

de l’Hort de Tronada. Inicialment, tal i com 

hem explicat anteriorment, vam pintar 

entre tots i totes el mur de l’Hort a més a més 

de netejar tot l’espai interior per poder 

començar a cultivar els diferents planters. 

Entre tots i totes vam decidir quins planters 

plantaríem i ens vam organitzar en 

diferents grups per dur a terme la plantació 

dels enciams, tomàquets i plantes 

aromàtiques. Tanmateix, vam organitzar el 

rec setmanal on cada dia li tocava a un 

grup regar i cuidar l’Hort. Els nens i nenes han gaudit i après molt durant tot el procés, sorprenent-se 

en la rapidesa del creixement dels diferents planters. També, hem hagut de treballar molt el respecte i la 

paciència vers el cultiu, ja que en alguns casos concrets, arrencaven els tomàquets abans d’hora per la 

il·lusió que els hi feia veure que ja havien sortit els fruits, sense ser-ne conscients que encara no estaven 

suficients madurs per ser collits. 



 

 

Així doncs, també vam fer partícips a les famílies de Tronada celebrant amb elles la inauguració de l’Hort. 

En aquesta festa vam dinamitzar amb les famílies un taller relacionat amb l’Hort: La plantació d’un planter 

d’enciam en un test fet a mà amb material reciclat. Les famílies i els nens i nenes van participar molt bé i els hi 

va agradar molt poder endur-se un planter d’enciam per a casa seva. 

 
Per tal de fer la inauguració de l’Hort vam agafar un/a representant de cada grup del Centre Diari i un/a 

representant de les famílies per fer tallar la cinta simbòlica que donava per inaugurat l’Hort de Tronada. A 

més, dies abans vam animar a les famílies a dur berenar per compartir i des del centre posàvem les begudes 

(sucs, té, etc) i el mateix dia de la festa van portar moltes coses per a tots i totes gaudint d’un berenar en 

família. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) FESTA FINAL DE TRIMESTRE 

Per finalitzar el tercer trimestre de manera festiva i fer un tancament de tot el curs amb les famílies i 

nens i nenes, vam organitzar la “Festa final de curs de Tronada” amb diverses activitats que van tenir 

molt bona acollida. 



 

 

Vam fer una gimcana de jocs d’aigua que vam finalitzar amb una gran guerra d’aigua tots i totes junts/es. 

Seguidament, vam convidar a les famílies i a tots els nens i nenes a visualitzar un vídeo amb les fotos de 

tot el curs fent un balanç molt positiu per part de tots i totes. També, vam fer un berenar plegats que vam 

gaudir en família. 

Per finalitzar, tant nens i nenes com famílies, vam participar en el mural final de Tronada on tothom 

podia escriure el que desitgés sobre els millors records del curs, missatges positius i coses a millorar 

de cara a l’any següent. 

 

 

 

9. RECURSOS HUMANS 

El grup de Mitjans està acompanyat d’una educadora, encarregada de la programació, execució i 

avaluació de les activitats del grup de mitjans, a més de la coordinació amb Serveis Socials, Escoles 

referents dels nens i nenes del grup i el Casal de Barri La Cosa Nostra (veure annex 12.1. Registres 

Coordinacions). Tanmateix, és la responsable de fer un seguiment de l’evolució de cada nen/a, 

mantenint un vincle i una comunicació amb les famílies (veure annex “12.1. Registres Entrevistes amb 

famílies”). 



 

 

A més a més, l’educadora, juntament amb la resta d’educadores dels altres grups, ha assumit 

tasques de coordinació del Centre Diari ja que no ha existit la figura de Coordinador/a durant 

aquest tercer trimestre. 

L’equip educatiu del grup de Mitjans també està format per dos monitors/es que van començar el segon 

trimestre a realitzar les seves pràctiques del “Curs de Monitors/es d’oci i temps en el lleure” cursat en 

l’Escola el Sol i que durant aquest tercer trimestre han continuat en posició de voluntaris/àries. 

Aquests/es han participat de l’atenció directe, la realització d’activitats i l’avaluació (veure Annex 

12.6. “ Taula per fer l’Acta d’avaluació setmanal”) al finalitzar cada dia. 

Pel que fa a tot l’equip, a més a més de dur a terme les tasques d’educadora i monitors/es, també 

s’han realitzat completament totes les tasques de neteja i higiene de l’espai (neteja de cuina, sales, 

passadís i lavabos). 

10. RECURSOS MATERIALS 

Durant aquest segon trimestre hem dut a terme un seguit d’activitats a través de diversos materials i 

recursos que es citen a continuació: 

• Material fungible. 

• Material esportiu. 

• Material de papereria i material per les diferents manualitats. 

• Aliments per preparar el berenar fet per les educadores i monitors/es en 

pràctiques. 

• Material de neteja per a realitzar el manteniment i higiene de les instal·lacions. 

 
• Material educatiu creat per l’educadora i monitors/es de pràctiques dels racons 

educatius i jocs. 

• Material de préstec del Casal La Cosa Nostra (altaveus, material esportiu 

específic, etc). 

 

11. AVALUACIÓ 

Un cop vàrem finalitzar l’anterior trimestre, a més de tenir en compte els objectius generals, vam 

plantejar de nou uns objectius específics de cara aquest tercer trimestre per al grup de Mitjans partint de les 

seves necessitats i capacitats tant col·lectivament com particularment (exposats en el punt 2.2). 

Valorem que durant aquest tercer trimestre s’han assolit molt notablement gràcies al gran ventall 



 

 

d’activitats que hem dut a terme seguint el Centre d’interès i Projectes proposats que els han engrescat 

de valent i que hem anat programant en funció de les seves necessitats, curiositats, interessos, fortaleses i 

demandes. Així doncs, tot i tenir una programació i uns seguit de Programes on basar les nostres 

planificacions, valorem molt important i positiu continuar escoltant el ritme i les aportacions del grup de 

Mitjans ja que això enriqueix al grup i al seu desenvolupament integral. 

 

Pel que fa al grup de nens i nenes, han hagut de seguir gestionant la incorporació d’un nen que va entrar a 

finals del segon trimestre i que no havien tingut suficient temps per crear un vincle amb ell. A més, degut a què 

el nen presentava grans necessitats educatives pel que fa al seguiment de la dinàmica del grup i la relació entre 

iguals, hem hagut de seguir treballant per fer efectiva la seva inclusió en el grup ja que inicialment mostraven 

cert rebuig cap ell. Per aquests motius, hem anat modificant algunes activitats que teníem programades 

per tal d’adaptar-les els dies que ell assistia, a més de realitzar diferents entrevistes amb la família per tal 

d’intentar anar tots/es en la mateixa direcció. A més, aquest mateix nen ha mantingut mala relació amb un 

altre nen que presenta dificultats de gestió emocional i conductual, i en moments de conflicte hem hagut de 

modificar la dinàmica de la tarda degut a què valoràvem que en general no estaven preparats per dur-la a 

terme, i plantejàvem activitats que creiem que estaven més ajustades al moment i l’estat en que es trobava el 

grup. Així doncs, hem anat modificant algunes planificacions per tal de fer-les més realistes i assequibles, 

ajustant-nos a les necessitats i suports de cadascun dels nens i nenes. 

 

Per un altre costat, volem destacar la bona evolució que el grup ha està realitzant durant tot el curs, 

observant una cohesió més ferma. Anecdòticament però sent un reflex d’aquest aspecte, de la mateixa 

manera que el trimestre passat, hem seguim observant que molt sovint durant els moments de temps lliure 

i/o esports, prefereixen jugar tots/es junts a un joc decidit per tots/es en comptes de fer cadascú 

diferents coses, fet que el trimestre passat no succeïa i decidien sempre gaudir del temps lliure de manera 

individual i en petits grups. Tanmateix, l’activitat de “la nit de Tronada” ha contribuït a fer més ferma 

aquesta cohesió de grup i sentiment de pertinença a l’equip de Mitjans. 

 

Valorem molt positivament el desenvolupament i la bona acollida que han tingut les activitats que hem 

anat plantejant al voltant dels diferents objectius plantejats, sobretot pel que fa el Projecte de Twerk 

Feminista “En mi cuerpo y en mi baile las normas las pongo YO” ja que s’ha desenvolupat amb una motivació que 

ha anat creixent a mesura que l’anàvem creant entre tots i totes.



 

 

S’ha notat que durant tot el curs havíem estat treballant perspectives de gènere a través d’altres 

activitats, i aquest projecte final ha contribuït a poder seguir compartint dubtes i inquietuds que s’han 

anat transformant en notables canvis molt positius en les seves actituds. A través de la dansa i dinàmiques de 

grup han pogut obrir la seva mirada i despertar noves emocions i pensaments que poden ser grans 

empentes pel seu desenvolupament emocional i esperit crític. 

 

Tanmateix, el projecte “Fem un conte per al grup de Petits/es” ens ha sorprès molt positivament per la bona 

predisposició dels nens i nenes, mostrant-se molt receptius/ves i motivats/des en l’elaboració de tot el 

procés del conte. El fet d’haver presentat aquest projecte en diferents comissions en les que cadascú 

podia participar de manera lliure, ha generat encara actituds més positives, aconseguint un ambient de 

treball en equip que ha portat a molt bons resultats. Creiem que és una activitat molt interessant i 

enriquidora, ja que ens ha permès treballar i reforçar aspectes escolars (lectoescriptura, ortografia, 

comunicació oral, arts plàstiques) com aspectes emocionals i socials. A més, ha contribuït a crear un vincle amb 

el grup de Petits/es molt bonic que de cara a anys següents, seria interessant poder establir-ho abans i no 

tant a final de curs. 

 

Pel que fa a totes les activitats que hem realitzat fora del Centre Diari han resultat molt positives ja que han 

permès millorar el vincle amb el seu entorn més proper, coneixent i participant d’equipaments que fins 

ara molts d’ells/es no coneixien, i gaudint de les festivitats i activitats del seu barri. Cal destacar que 

aquestes activitats ens han portat a diversos conflictes durant les primeres sortides ja que el grup es 

mostrava poc respectuós i poc atents/es caminant pel carrer, i hem hagut de treballar molt aquests 

aspectes per tal de que les sortides es poguessin dur a terme tal i com havíem planificat. 

 

Pel que fa al reforç escolar han rebut molt bé els nous materials que hem anat creant dels diferents Racons 

educatius durant aquest tercer trimestre, tal i com el propis nens i nenes vam demanar. Tot i així, en alguns 

casos concrets, hem hagut de seguir acompanyant- los en què utilitzin diferents materials i aprofitin bé el 

temps durant aquest espai. Ha resultat molt positiu establir un registre de l’ús dels Racons educatius i l’Espai de 

deures ja que ells/es mateixos/es han estat capaços/es de gestionar la pròpia responsabilitat i esforç vers el 

reforç escolar diari. 



 

 

Pel que fa als espais de paraula, en la rotllana han resultat molt positiu els canvis que vam començar ja 

al final del segon trimestre per gestionar-la de manera més efectiva i àgil introduint-hi la nova norma per a 

què no s’allargui tant. Cada nen/a ha sabut respectar el seu màxim de dues intervencions en grup cada tarda i en 

alguns casos que han tingut més coses a explicar en grup gran, ho han pogut fer en el Racó de “Parlem?” o 

esperant al dia de l’Assamblea. Ho han estat duent a terme molt bé, seguint amb gran necessitat 

d’expressar anècdotes, pensaments i iniciatives per a dur a terme al grup de mitjans. 

 

L’assamblea ens ha funcionat molt bé dinamitzant-la només a l’entrar a la sala, un cop hem acabat de berenar, 

per tal d’intentar focalitzar tota la concentració i atenció en el primer moment i després tenir temps per 

poder jugar tots i totes un cop finalitzem l’espai de reforç escolar. Així, el nens i nenes han seguit millor el 

ritme de l’Assamblea ja que es mostren més atents/es i predisposats/des que fent-ho al final de la tarda. A 

més, durant aquest tercer trimestre han estat ells/es els que han passat l’acta de l’assamblea (veure annex 12.3. 

Exemple d’acta d’assamblea feta per una nena de Mitjans). 

 

L’espai de relaxació al finalitzar cada tarda ha continuat anant molt bé, seguint amb els massatges amb pinzells i 

la música de fons. Els nens i nenes demanen aquest moment com una activitat que els hi agrada i reclamen, 

tornant a la calma cada cop de manera més ràpida i autònoma. Si alguna tarda hem verbalitzat que potser no 

ens donaria temps de fer-la, ho han demanat com a activitat necessària per acabar el dia, fet que ens mostra 

que els hi agrada i que tenen aquest moment molt interioritzat en la dinàmica de Mitjans. Tot i així, però, 

les revisions de la tarda que fèiem cada dijous al finalitzar la setmana no l’hem dut a terme de manera tan 

estable com l’anterior trimestre. 

 

Pel que fa als aspectes que caldria millorar, són sobretot, a nivell de coordinacions amb les escoles referents 

dels nens i nenes. Degut a la falta de temps, no hem pogut concretar totes les reunions directes amb les 

escoles referents que ens hagués agradat tot i que hem mostrat gran insistència amb les diferents escoles amb 

les que ens havíem coordinat fins ara. Amb Serveis Socials hem treballat mitjançant la Sonia (treballadora del 

PAC que ha mantingut contacte directe amb Serveis Socials i ens ha anat fent un traspàs) i hem pogut concertar 

una reunió amb serveis socials en aquest tercer trimestre que ens ha facilitat molt la nostra 

intervenció. 

 

 



 

 

Per un altre costat, tot i que el ritme del grup ha estat gestionat per tres referents (una educadora i dos 

monitors/es voluntaris) s’ha  notat  negativament  la  participació  intermitent d’un  dels  voluntaris. La ràtio 

de 13 nens i nenes per a una educadora, tot i que compti amb el suport d’una monitora voluntària estable, 

disminueix la possibilitat de realitzar les tutories individuals amb els nens i nenes tal i com hauria calgut. De 

la mateixa manera, i per falta d’hores laborals, ha succeït amb les entrevistes i atenció a les famílies. 

Per últim, valorem molt positivament les trobades que hem organitzat invitant a les famílies, fet que ens 

ha permès seguir establint un vincle més proper amb elles. Creiem necessari seguir en aquesta mateixa 

direcció i intentar implicar a les famílies de manera que no només puguin conèixer i gaudir d’unes tardes, sinó 

també implicar-les en la dinàmica del Centre i en el desenvolupament dels seus fills/es. 

 

“Yo contigo, tú conmigo... Som Tronada.” 



 

 

 
 

12. ANNEXOS 

12. 1. REGISTRES 

a) Assistència 
 



 

 

 

b) Dutxes (un dia a la setmana) 
 



 

 

 

c) Tutories individuals 
 
 
 



 

 

 

d) Entrevistes amb les famílies 
 

 



 

 

 

e) Coordinacions 
 
 



 

 

 

 

f) Trobades festives 
 



 

 

 

12.2. PROGRAMACIONS SETMANALS Setmana 1: Del 3 al 5 d’Abril 



c 

 

 /Beret, 83 08031, Barcelona Tel. 676988239 e-mail: ass_tronada@hotmail.com C.I.F G- 60 234 838 

 

 

Setmana 2: Del 9 al 12 d’Abril 



 

 

 

Setmana 3: Del 16 al 19 d’Abril 



 

 

 

Setmana 4: DEL 23 al 26 d’Abril → Setmana cultural del Casal la Cosa Nostra“La dona” 

 



 

 

 

Setmana 5: Del 30 d’Abril al 3 de Maig 



 

 

 



 

 

Setmana 6: Del 7 al 10 de Maig 



 

 

Setmana 7: Del 14 al 18 de Maig 

 



 

 

 

Setmana 8: Del 22 al 24 de Maig 

 



 

 

 

Setmana 9: Del 28 de Maig a l’1 de Juny 

 



 

 

 
 

Setmana 10: Del 4 al 7 de Juny 

 



 

 

 

Setmana 11: Del 11 al 13 de Juny 

 



c/Beret, 83 08031, Barcelona Tel. 676988239 e-mail: ass_tronada@hotmail.com C.I.F G- 60 234 838 

 

 

 
 

 

12.3. Exemple d’Acta de l’assamblea feta per ells/es. 
 
 



c/Beret, 83 08031, Barcelona Tel. 676988239 

 

 
e-mail: ass_tronada@hotmail.com C.I.F G- 60 234 838 

12.4. “Som un equip”: Iniciem el tercer trimestre amb Recordatori de Normes i proposta de 

projectes de Mitjans 

1. Donarem bon exemple als més petits i petites del Centre Diari en netejar EL NOSTRE GOT I GUARDAR 

LA NOSTRA CADIRA cada dia després de berenar. També, fent silenci abans del berenar i utilitzant un 

to de veu adequat durant tot el berenar. 
 

 

2. Participarem molt bé als Racons educatius i VALORAREM EL NOSTRE ESFORÇ A TRAVÉS DEL PANELL 

“APRENEM JUNGANT”. 

 
 
 
 
 

 
3. Tenim un NOU RACÓ: “PARLEM” 

 

 

4. A partir de les vostres idees de les assamblees us proposem fer nous projectes amb 

vosaltres: 

- Crear l’Hort de Tronada. 

- Gravar les lletres que hem après en Llengua de Signes. 

- Crear, preparar i exposar un conte de titelles al grup de petits i petites. 

- Conèixer el barri i participar a les activitats que hi hagin. 

- Participar a la Biblioteca de Nou 

Barris. 

- Tenir estones de ball lliure a través 

d’un Projecte que ens ajudarà a 

pensar amb el cap i amb el cor. 



 

 

5. Recordem sempre que “SOM UN EQUIP”. Si cadascú de nosaltres col·labora i fa el que ha de fer en 

cada moment, els monitors i monitores sempre estarem disposats a escoltar i fer possible les 

vostres il·lusions. 
 

 
 

6. Si aconseguim tot això i respectem tots els ACORDS DE CONVIVÈNCIA, participant amb il·lusió en 

totes les activitats… AL FINAL DE TRIMESTRE FAREM UNA FESTA DE PIJAMES!!! Ens quedarem a dormir a 

Tronada decidint entre tots/es quines activitats farem. 

 



 

 

12.5. Conte realitzat per els nens i nenes de Mitjans que vam representar en forma de 

titelles: Projecte “fem un conte” 

LES AVENTURES DELS AMICS I AMIGUES 

 

 

BURGER KING 

 

Narrador/a: Hi havia una vegada un drac que estava tranquil·lament menjant al burger . 
 

 
[Música escoby doo papa] 

 

Narrador: De cop i volta li va sonar el telèfon. Drac: 

Hola, qui ets? 

Tigre: Hola Drac, Sóc el teu amic Tigre. Et truco perquè estic mort de por. Drac: Però que 

et passa? On estàs? 

Tigre: estic a la casa encantada i escolto sorolls molt estranys. Drac: Vale, 

tranquil! Ara vaig a ajudar-te! 

 

LA CASA ENCANTADA 

Drac: Tigre ja estic aquí! 
 

Tigre: Menys mal que ja has arribat... 
 

Drac: Aviam tigre d’on surten aquests sorolls? Tigre: 

Vine cap aquí i escolta... 

 

(Soroll) 
 

Pipi: Tachan!!! 
 

 
(Cançó Suish) 

 
 

Pipi: Holaaa! Era jo que estava gastant una broma! Tigre: I 

qui ets tu? 



 

 

Pipi: Jo sóc la Pippi Langstrum 



 

 

Drac: I que fas aquí? 
 

Pipi: Les flors màgiques m’han portat fins aquí. Vull viure aventures divertides. Voleu venir amb mi? 

Tigre: Vale, anem amb tu! 
 
 

FLOR MÀGIQUES I REMOLÍ MÀGIC 
 

Narrador: El Tigre, el Drac i la Pipi van sortir de la casa encantada i van caminar seguint les flors màgiques. De 

sobte, es van trobar am un remolí màgic. 

Drac: Què és aquest remolí? 
 

Pipi: És una porta màgica que ens transporta a llocs divertits per viure aventures. Entrem? Drac i Tigre: si!!!!! 

Narrador: El Drac, el Tigre i la Pipi es van endinsar al remoli màgic i els va transportar fins a una selva tropical. 

Quan van arribar van veure un guepard al fons de tot. 

LA SELVA TROPICAL 

Guepard: Hola! Qui sou? Que feu a la selva tropical? 
 

Tigre: Quina sorpresa! Ets el meu amic Guepard!!! t’enrecordes de mi? Fa molts anys junts vam viure 

aventures amb un altre amic que es deia Shin Chan. 

Guepard: Ondia! ara si que m’enrecordo! Tu, en Shin Chan i jo érem molt amics. Tigre: I no has 

tornat a veure al Shin Chan? 

Guepard: L’últim cop que el vaig veure va ser quan em va salvar la vida amb la seva avioneta. Estava a punt de 

caure d’una muntanya i em va rescatar! 

Drac: I no l’has tornat a veure mai més? 
 

Guepard: No! l’he estat buscant per tota la selva i no l’he trobat. 
 

Pipi: I perquè no ens fiquem dins del remoli màgic i viatgem a un altre lloc per buscar-lo? Drac: si! És una 

bona idea. Anem! 

REMOLÍ MÀGIC 

Narrador: El Tigre, el Guepard, el Drac i la Pipi es van endinsar al remolí màgic i van viatjar fins un bosc. A 

l’arribar es va sentir un soroll que venia del cel. 



 

 

 

 

BOSC amb cel 
 

Tigre: mireu allà dalt!!! 

Guepard: Uaaaala!! És el Shin Chan volant amb la seva avioneta! mireu! Shin Chan: Hola 

amics!!! Per fi m’heu trobat! Estava molt avorrit aquí sol. 

Pipi: que bé! ara que som molts... heu vist aquell llibre gegant que hi ha al del tot? Drac: si, què 

deu ser? 

Chin Shan: No ho sé, voleu que anem tots junts/es a descobrir-ho? Tigre: Si, 

anem! 

EL CONTE 

Narrador: Tots i totes amb una mica de por van anar caminant fins el gran llibre quan de sobte es van 

sentir els crits d’un Llop. 

Tigre: quina por! aviam si ens farà mal! 

Guepard: I si es algú que necessita ajuda? Shin 

Chan: i si és una trampa? 

Pipi: Millor anem a comprobar-ho tots junts! 
 

Narrador: Quan van arribar es van trobar al Llop, però quina va ser la sorpresa que els seus crits eren de 

tristesa! 

Drac: Mireu! Si que és el llop però està plorant. Tigre: 

Què li deu passar? 

Guepard: No ho sé, anem a preguntar-li! 
 

Shin Chan: Hola Llop! Només venim a ajudar-te. Pipi: 

estem preocupats. Llop, estàs bé? 

Llop: Hola, estic plorant perquè estic molt trist... Drac: I 

perquè estàs trist? 

Llop: He marxat del meu conte. Sabeu el conte de la caputxeta vermella? Tigre: Si, i tant 

què el coneixem! I perquè has marxat? 



 

 

Llop: estic cansat de sempre ser el dolent. No m’agrada enganyar a la Caputxeta. Em posa molt trist. 

Pipi: Clar... Llop i perquè no canviem el conte? Llop: Com? 

Chin Shan: Pensa bé com t’agradaria ser... i fem-ho possible! 
 

Llop: M’agradaria no perseguir a la caputxeta. No vull menjar-me a l’àvia, ni tampoc dir mentides. 

Tigre: Doncs Llop, nosaltres t’animem a què tornis a entrar al conte i canviïs el conte sent amic de la 

Caputxeta. 

Pipi: Estic segura que la resta de personatges del conte estaran molt contents amb el canvi. A mi m’encanta! 

Guepard: Contem fins a tres... i t’ajudem a endinsar-te al conte... vale? Llop: d’acord 

amics! Moltes gràcies per ajudar-me! 

Tots/es: 1, 2, i.... 3! 
 

Drac: Mireu!!! El Llop ja hi és dins del conte!!! Hem canviat el conte!!! Tots/es: 

Visca!!! 

Pipi: Segur que tots els nens i nenes al·lucinaran amb el canvi tan guay del conte que farà el Llop. 

Narrador: Amb l’ajuda de tots, el Llop va tornar al conte sent com ell volia ser. Des de llavors, arreu del món 

s’escolta el conte de la Caputxeta Vermella de diferents maneres. Ara la Caputxeta ja no és perseguida, 

és forta i valenta. Ara el Llop ja no és dolent, si no que és amic de l’àvia i junts preparen pastissos boníssims. 

Ara, el Llop ja està feliç. I tot, gràcies a que el Drac, el Tigre, El Guerpard, la Pippi Langstrum i en Chin Shan un 

dia van decidir viure aventures tots junts i van ser valents i generosos ajudant al Llop. 



 

 

12.6. TAULA PER FER L’ACTA D’AVALUACIÓ SETMANAL 
 
 

 

ACTA DE AVALUACIÓ SETMANAL 

 

Setmana: 

 
Activitats que 
s’han 
desenvolupat: 

 

 

Infants a destacar 
(comportament, 
actituds, 
decisions…) 

 

 
 
 

Organització 

Espai L’espai ha estat òptim per la realització de 
les activitats? 

Material El material emprat ha estat l’adequat? 

Temps El temps de la sessió ha estat el suficient? 

 

Observacions 
 

 

Possibles objectius 
per la pròxima 
sessió 

 

 

Modificacions per la 
pròxima sessió 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

MITJANS/ES TRONADA 

PRIMER TRIMESTRE 2018-2019 

 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 
A continuació es presenta la memòria del grup de Mitjans del Centre Diari de l’Associació 

Juvenil Tronada al barri de Can Peguera de Barcelona. 

El grup de Mitjans està format per 10 nens i nenes d’entre 7 i 10 anys del barri de Can Peguera 

i el Turó de la Peira amb característiques i necessitats molt diverses. Dins d’aquesta diversitat i 

personalitats tant diferents, en general és un grup que degut a la feina realitzada durant el curs 

passat, es mostra des de l’inici força adaptat a la dinàmica general de Centre Diari i a les 

rutines i hàbits del grup de Mitjans. Tot i així, cal destacar que dins del grup s’han produït 

alguns canvis de nens i nenes, ja que alguns nens i nenes del darrer curs han passat a formar 

part del grup de Grans, i per això, hem rebut al grup de Mitjans/es noves incorporacions. Per 

aquest motiu, durant aquest primer trimestre hem treballat de manera prioritària la 

coneixença i cohesió de grup a partir de diferents activitats i iniciatives que durant tota la 

memòria s’aniran exposant.  

2. OBJECTIUS 

 
Com a Centre Diari duem a terme durant tot el curs com a eix transversal una sèrie d’objectius 

generals que treballem diàriament a través de diferents activitats, rutines i hàbits. 

Paral·lelament, a nivell de grup, hem concretat un seguit d’objectius específics per dur a terme 

durant aquest primer trimestre que responen a les necessitats i característiques col·lectives i 

individuals del grup de Mitjans. A continuació, exposem en primer lloc aquests objectius 

generals i, en segon lloc, els objectius específics del grup de Mitjans. 

2.1. Objectius generals 

 
Els objectius generals els desglossarem en els quatre àmbits d’actuació que conformen els 

Programes del Centre Diari: Programa de Reforç Escolar, Programa d’higiene personal i vida 

saludable, Programa de Lleure alternatiu, Programa d’Atenció a les famílies, Programa de 

Participació Comunitària i Programa Mediambiental i Gestió de residus.  



 

 

Programes Objectius Generals Metodologia 

 
Programa 
de Reforç 
Escolar 

• Tenir cura de l’espai i del 
material. 

• Prendre consciència 
sobre la necessitat i 
beneficis d’un bon ambient 
de treball, i respectar-lo. 

• Treballar els 
coneixements  i 
competències propis de 
cada etapa educativa. 

• Ser responsable de les 
pròpies tasques personals 
(gestió de l’agenda, càrrecs, 
organització i gestió del 
temps d’estudi). 

• Pactant i revisant les normes de 
convivència. 
• Fomentant un to de veu adequat i un 
ambient de calma dins de la sala. 
• Mitjançant el seguiment i 
acompanyament individual en la 
realització dels deures escolars i amb la 
creació i preparació de materials didàctics 
que estimulin l’adquisició d’aprenentatges 
significatius. 
• Mitjançant estratègies i eines que ens 
permetin dialogar, consensuar i repartir 
les diferents tasques de l’espai 
(assemblees, espais de paraula, càrrecs, 
etc) 
• Mitjançant la revisió i l’acompanyament 
en la gestió de l’agenda. 

• A través de reunions i coordinacions 
amb les escoles de cada nen/a. 

 

Programa 
d’higiene 

personal i vida 
saludable 

 

• Adquirir i dur a terme els 
hàbits d’higiene i 
d’alimentació saludable i 
equilibrada. 
• Comprometre’s a assistir i 
ser puntual de forma 
regular al centre diari. 
• Adquirir l’hàbit d’ordre i 
manteniment d’espais. 
• Fomentar la 
responsabilització i la cura 
dels materials personals i 
col·lectius. 

• Mitjançant l’acompanyament i control 
durant al realització de les dutxes 
setmanals, rentat de les dents, rentat de 
les mans després de qualsevol activitat, 
etc. 
• Oferint un berenar variat i equilibrat en 
un ambient de companyia entre iguals. 
• Dur a terme un control de registre de 
l’assistència i la puntualitat. 
• Conscienciant de la importància del 
manteniment del material i dels espais i 
fent-los partíceps i responsables en les 
tasques d’odre i neteja. 
• Pactant i revisant les normes de 
convivència. 
• Duent a terme un registre de control i 
distribució de tasques pel manteniment i 
la higiene dels espais. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programa 
de Lleure 
Alternatiu 

• Conviure i ser 
respectuosos amb el grup 
d’iguals i amb els 
educadors/es. 
• Integrar-se en el grup i 
sentir-se partícip de les 
dinàmiques del Centre i del 
grup al qual es pertany. 
• Aprendre noves formes de 
relació i expressió que 
condueixin a una bona 
convivència. 
• Poder gaudir de relacions 
positives dins del grup 
d’iguals que afavoreixen els 
seus processos de 
socialització. 
• Adquirir un coneixement de 
les pròpies emocions i ser 
capaç de gestionar-les amb 
un/a mateix/a i amb els 
companys/es. 
• Ser responsables dels 
càrrecs, rutines, materials i 
normes de l’espai. 
• Gaudir en companyia i 
sentir-se feliç, coneixent 
altres realitats, obrint la 
mirada, i despertant nous 
interessos i curiositats. 

• Creació d’espais de participació i 
cooperació on els nens i nenes es puguin 
expressar, dialogar i gaudir en comunitat 
(jocs, dinàmiques, esports, sortides, 
tallers, assemblees…) 
• Preparar i desenvolupar dinàmiques i 
jocs adequats que treballin la tolerància, 
el respecte, la cooperació, la cohesió, la 
participació, perspectives de gènere, etc. 
• Afavorir espais i activitats que 
responguin a l’etapa madurativa en funció 
dels grups d’edat. 
• Participar amb altres entitats en 
activitats adients als grups. 
• Transmetre i promoure estils de relació 
positiva. 
• Saber identificar actituds i 
comportaments negatius i/o 
discriminatoris, rebutjant-los i reconduint- 
los. 
• Incentivar la igualtat d’oportunitats 
tenint en compte les necessitats i les 
fortaleses de cada infant. 
• Treballar a partir de dinàmiques 
d’identificació de les emocions. 
• Proposant un ventall d’activitats 
diverses que despertin nous interessos, 
curiositats i aprenentatges. 

 
 
 
 
 

Programa 
d’Atenció a 
les famílies 

• Conèixer, participar i 
implicar-se en la dinàmica del 
Centre Diari Tronada i en el 
desenvolupament dels 
infants. 
• Vincular-se i implicar-se en 
el procés socioeducatiu dels 
nens i nenes. 

• Informar a les famílies de les 
dinàmiques, els conflictes i les evolucions 
dels infants dins el centre diari. 
• Donar a conèixer a les famílies la 
situació de l’infant al centre i 
responsabilitzar a la família del procés 
educatiu i així  transmetre-li 
protagonisme. 
• Establir trobades periòdiques amb la 
família pe fer un seguiment de l’infant. 
• Realitzar activitats on pugui participar la 
família i l’infant. 
• Signar un document de compromís amb 
els drets i deures que tenen les famílies i 
els infants. 



 

 

 
 

Programa de 
Participació 
comunitària 

• Conèixer els diferents 
recursos i serveis dels que 
disposa el barri. 

• Participar i implicar-se en 
les activitats i festivitats 
que tenen lloc en el 
territori i que s’organitzen 
amb les entitats del barri. 

 

• Establir sortides a diferents recursos 
del territori, com per exemple la 
Biblioteca del barri. 

• Incentivar als infants i les famílies a  la 
participació de les festivitats i activitats 
de les entitats del barri. 

• Establir i participar de les trobades 
periòdiques amb la comissió 
d’activitats del Casal de Barri per ser 
coneixedors/es i partícips dels propers 
esdeveniments. 

 
Programa 

mediambiental i 
gestió de 
residus 

• Prendre consciència sobre 
la importància del reciclatge, i 
el nostre paper com a agents 
actius en l’aplicació de les 3R 
en el centre i en la vida 
quotidiana.  

• Conèixer i prendre 
consciència sobre la situació 
medioambiental actual. 

• Detectar quin és el nostre 
impacte medioambiental i 
quines maneres hi ha per 
reduir-lo. 

• Classificar els residus en 
els contenidors/papereres de reciclatge 
corresponents en tot el centre i fer-los 
responsables de la recollida dels 
residus del centre i dipositar-los a cada 
contenidor del carrer. 

• Crear consciencia del malbaratament 
de l’aigua en els espais de dutxa i 
neteja d’estris.  

• Realitzar activitats de recerca 
d’informació sobre la situació actual 
medioambiental. 

• Crear tallers relacionats amb la 
sostenibilitat que aportin una 
alternativa per reduir el plàstic, l’aigua, 
etc, en la vida diària.  

 

2.2. Objectius específics 

 

Durant aquest primer trimestre, a més a més dels objectius generals i d’uns objectius específics 

que fomenten una bona convivència i creixement individual i grupal, hem plantejat un seguit 

d’objectius específics del grup de Mitjans (enquadrats a continuació) que hem treballat a partir 

de les diferents activitats durant tot el trimestre. 

• Sentir-se part del grup de Mitjans estimant i cuidant el grup de Mitjans i l’espai 

general de Tronada. 

• Participar activament a les activitats, càrrecs i jocs establint vincles positius amb els 

companys/es i educadora. 

• Expressar les pròpies opinions i emocions amb paraules, sent capaç d’escoltar les dels 

altres sense jutjar-les i respectant els torns de paraula (assemblea i rotllana). 



 

 

• Portar i tenir cura del material personal i col·lectiu i participar en el manteniment dels 

espais mitjançant la bona participació i responsabilitat dels càrrecs i projectes del grup 

de mitjans 

• Realitzar amb esforç, calma i concentració els deures escolars. 

• Despertar l’interès vers l’aprenentatge sent capaç de participar de manera activa, 

cooperativa i autònoma dels materials i jocs (Racons educatius) que permeten dur a 

terme un reforç escolar de l’etapa educativa corresponent (Cicle Inicial i Mitjà de 

Primària).  

• Despertar l’interès vers nous coneixements mitjançant materials i jocs que motivin i 

fomentin la curiositat i la participació activa en el propi procés d’aprenentatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGIA 

 
Aquest primer trimestre hem dut a terme una programació basant-nos en un horari general en el 

qual estructurem cada dia de la setmana amb un tipus d’activitat que ens permet, cadascuna 

d’elles, treballar els objectius generals i específics d’aquest trimestre. 

3.1. Horari del grup 

Cada setmana per tal d’establir uns hàbits i una dinàmica general del grup, hem continuat amb la 

• Conèixer i participar activament del barri i dels seus equipaments socioeducatius 

(Biblioteca de Nou Barris, Casal de Barri La Cosa Nostra, Centre Cívic Can Basté, etc). 

• Treballar l’autoconcepte i l’autoestima a nivell individual i grupal sent capaç de 

manifestar sentiments positiu cap a un/a mateix i confiant en les pròpies capacitats i 

fortaleses. 

• Conèixer i portar a terme el concepte de la gestió de residus i les 3 R, prenent 

consciència de la necessitat de reduir, sobretot l’ús del plàstic, i establint propostes 

de millora per reduir el nostre impacte mediambiental tant al centre com a la vida 

diària. 

• Detectar els rols i els estereotips masclistes establerts amb els que convivim, 

prenent un actitud crítica vers aquests fomentant així la capacitat de desaprendre’ls 

tots, condemnat tot acte de violència masclista i coneixent altres valors i referents 

feministes. 

 



 

 

organització de les diferents activitats que responen a la diversitat d’interessos i adequació de 

l’etapa evolutiva del grup de Mitjans/es. Així doncs, els diferents blocs que hem dut a terme són 

els següents: deures i racons, jocs, assamblea, dutxes, taller, activitats (educació emocional) i 

relaxació. 

3.2. Programacions setmanals 

 
Hem dut a terme la programació d’activitats de tot aquest primer trimestre seguint l’estructura 

general de l’horari del grup citat 

anteriorment. En l’annex (veure annex 

13.2.. Programacions setmanals) 

presentem les planificacions setmanals on 

detallem de manera més concreta totes les 

activitats realitzades. 

 

 

4. PROGRAMA DE REFORÇ ESCOLAR:  

 

A més a més de dinamitzar l’espai per realitzar els deures 

que portin de l’escola amb el suport de l’educadora i 

monitors/es també dinamitzem el reforç educatiu cada tarda 

a partir de racons on poder treballar competències de 

manera més lúdica, significativa  i lliure un cop acabats els 

deures escolars o per els nens i nenes que no tenen deures. 

A continuació, passem a explicar els diferents racons: 

 

• Racó de les lletres: A més a més de tenir els contes i recursos per escriure i llegir lliurement, els 

Cada tarda escriuen quines tasques han realitzat 
durant l’espai de Racons i Deures per tal 

d’autoavaluar-se i revisar l’esforç i aprenentatges 
assolits. 



 

 

nens i nenes disposen d’un espai per reforçar la competència lingüística i comunicativa a través de 

diferents materials i jocs manipulatius i significatius de lectoescriptura, comprensió lectora, gramàtica, 

ortografia i comunicació oral, creats per l’educadora i monitors/es, basant-nos en els aspectes que 

necessiten reforçar i seguint una línea pedagògica Montessori i activa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Racó dels números: En aquest espai els nens i nenes poden fer lliurement passatemps 

matemàtics, jugar a jocs de taula que hem modificat per repassar les operacions 

matemàtiques (Uno, dominó matemàtic, etc), fitxes de reforç i jocs manipulatius i 

significatius de càlcul mental, seriació i raonament matemàtic, creats per les educadores i 

monitors/es, basant-nos en els aspectes que necessiten reforçar i seguint una línea 

pedagògica Montessori i activa. 

“El cerebro solo aprende si hay emoción” [Francisco Mora] 



 

 

 
 

• Racó de jocs taula: Dinamitzem jocs de taula que reforcen aspectes generals de 

l’etapa de primària i el seu desenvolupament cognitiu, tals com l’atenció, la concentració, 

l’orientació espaial/lateralitat, el raonament i habilitats socials entre iguals. 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

• Racó artístic: Els nens i nenes poden dedicar una estona per crear dibuixos, pintar 

dibuixos, experimentar amb la plastilina, realitzar construccions (lego, montables, 

twistter, etc) i crear tot allò que vulguin amb material reciclat, per tal de potenciar i 

incentivar la creativitat, la imaginació i l’expressió artística. 

 

• Racó PARLEM?: És un Racó durant el curs passat van acollir molt bé i l’hem seguit 

establint durant aquest primer trimestre per tal de que els nens i nenes puguin millorar la 

seva lectura i potenciar les seves habilitats comunicatives de manera oral, tot a través 

d’un joc de preguntes i respostes entre ells i elles. Per parelles, podien escollir el tema del 

que volien parlar i agafar la bossa que conté tot un seguit de preguntes escrites per fer-se 

l’un/a a l’altre/a de manera oral. A més a més de temàtiques generals de les que hi havia 



 

 

per escollir (música, esports, família, escola, etc) hi havien tres temàtiques més 

específiques: 

- “Somnis”: Es trobaven amb preguntes que s’anaven contestant entre ells/es amb 

aspectes relacionats amb els seus somnis, metes i objectius personals que tenien o 

havien tingut, assolits o no. 

-“Ens cuidem i ens estimem”: Els nens i nenes podien escollir aquesta temàtica per 

parlar si necessitaven parlar d’alguna cosa que els preocupava, neguitejava o volien 

compartir emocions personals amb algun/a company/a. 

-“Resolem conflictes”: Podien agafar la bossa sempre que tenien un neguit o un 

conflicte amb algun/a companya/a i volien intentar resoldre’l autònomament. En alguns 

casos de moment de conflicte, hem fet ús d’aquesta bossa fora del moment de Racons ja 

que ens ajudava molt a mediar entre ells/es d’una manera més reflexiva, calmada i 

autònoma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Racó de la calma: És un nou racó que hem establert aquest curs per tal de 

poder gestionar moments en els quals algun nen/a es troba neguitós i vol intentar 

gestionar-ho de manera autònoma o acompanyat d’algun company/a8 o educador/a . En 

aquest Racó, els nens i nenes poden seure i/o estirar-se per tal de poder trobar un espai i 



 

 

un moment de calma a través de diferents materials que els permetin mantenir l’atenció 

en simples activitats que els permetin tranquil·litzar-se, així com: la serp, ampolles 

sensorials, massatges, pilota antiestrès, etc. Tanmateix, és un espai on hem resolt 

conflictes del dia a dia, utilitzant el mètode de la tortuga que hem anat treballant: Para, 

Respira, Pensa i Actua.  

 

També, és un espai on els nens i nenes poden mirar i llegir contes amb calma.  

 

5. PROGRAMA DE VIDA SALUDABLE I D’HIGIENE PERSONAL:  

BERENARS 

Cada tarda ens reunim tots els nens i nenes per berenar tots/es junts/es a la sala. Cada dia 

els nens i nenes han menjat una peça de fruita, un làctic i un entrepà. En general, ja tenen 

assolit l’hàbit de netejar-se les mans amb aigua i sabó abans de berenar i rentar-se les dents 

quan acabem de berenar, a més del seu got.  

Després de rentar-se les dents, recollim i netegem la sala: netegem la taula i cadires i 

escombrem i freguem el terra.  



 

 

JOCS  

 
Cada setmana dinamitzem un espai lúdic on poder treballar hàbits saludables i relacions positives 

entre el grup (respecte de normes, cooperació, generositat i empatia, ajudar als altres, tolerància 

a la frustració, etc) a través d’una gran diversitat de jocs i  activitats esportives. Tanmateix, durant 

aquest primer trimestre, degut al fred de l’hivern majoritàriament hem dinamitzat activitats de 

joc simbòlic dins del centre, fet que els hi ha agradat molt ja que han pogut compartir i gaudir de 

moments creatius, divertits i lliures  amb material molt diversos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DUTXES: EL NOSTRE MOMENT. 
 

Realitzem les dutxes (veure annex 13.1.Registres) cada dimecres de manera organitzada i oferint 

un espai on treballem el cuidar-se a un/a mateix/a gaudint d’un moment de calma. En aquest 

espai, a més, reforcem els hàbits d’higiene a través de la pròpia activitat de dutxar-se i 

dinamitzant breus activitats tranquil·les que tenen a veure amb la cura del nostre cos (ens 

hidratem amb crema, ens pentinem, ens posem guapos/es, etc). Tanmateix, treballem la 

capacitat de gaudir d’un moment de relax i tranquil·litat amb un/a mateix/a en un entorn adient a 

través de jocs de relaxació en relació amb els altres tot treballant la consciencia corporal de 

manera individual i grupal. 

 

 

 



 

 

6. PROGRAMA DE LLEURE ALTERNATIU:  

6.1. Activitats de Convivència , cooperació i cohesió de grup 

a) ROTLLANA, RELAXACIÓ I REVISIÓ DE LA SETMANA 

De manera diària, comencem la tarda fent rotllana i establint rutines a través dels càrrecs 

(assistència, horari, recollida d’agendes, etc) i deixem uns minuts per escoltar com arriben de 

l’escola i si volen compartir alguna cosa amb tots/es. És una estona de cohesió i pertinença del 

grup, on tots els nens i nenes poden compartir lliurement tot allò que desitgin (preocupacions, 

anècdotes, etc) creant un ambient de confiança i respecte. Durant aquesta estona, treballem els 

torns de paraula, l’escolta activa, i la capacitat de compartir diferents opinions i consells, davant de 

conflictes que ells/es mateixos/es exposen que viuen a les seves escoles, a casa, o en altres espais. 

Seguidament, abans de finalitzar la rotllana, l’educadora i els monitors/es passem a explicar les 

activitats de la tarda i ens posem en marxa. 

En finalitzar cada tarda duem a terme el moment de relaxació, oferint un espai de tornada a la 

calma, on tots els nens i nenes s’estiren lliurement on vulguin de la sala de Mitjans, i posem 

música relaxant i fem massatges a través de diferents materials (pinzells, boles, les pròpies mans, 

etc), fomentant així la capacitat d’interioritzar en un mateix/a i gaudir d’un moment de calma 

cuidant-se els uns als altres. 

El últim dia de la setmana i abans de 

marxar a casa, seiem en rotllana i fem 

una revisió de la setmana, exposant tot 

allò que vulguem compartir amb el grup. 

A través d’unes targetes amb frases 

inacabades ( m’he sentit.../ he 

aconseguit.../ he ajudat... / No m’ha 

agradat... / M’agradaria.... / Haig de 

millorar.... / Vull demanar disculpes / 

Dono les gràcies a..., etc ) els nens i 

nenes van escollint una i expressant 

lliurament el que senten i pensen. 

D’aquesta manera, treballem l’expressió i la gestió dels propis pensaments i emocions i 

resolució de conflictes en un espai de debat i de confiança. Totes aquestes emocions i 

pensaments, també, poden anar escrivint-les lliurement durant la setmana. 



 

 

 
b)  ASSAMBLEA 
 

Els objectius que ens plantegem dins d’aquest espai de paraula són: 

• Sentir-se part del grup de Mitjans/es en el qual tots i totes som peces clau per un bon 

funcionament del grup (“Som un equip! Som una pinya!”). 

• Aprendre a conèixer els propis sentiments i a comunicar-los de manera constructiva. 

• Escoltar i reconèixer els sentiments dels altres i tenir-los en compte. 

• Aprendre resoldre els conflictes de manera assertiva a través de la mediació. 

• Prendre actituds d’escolta, respecte, empatia i sensibilitat envers els altres. 

• Aprendre estratègies de raonament, argumentació i exposició oral. 

 

Cada quinze dies duem a terme l’assamblea tot el grup de nens i nenes de Mitjans. Aquesta 

assamblea està dinamitzada per un/a moderador/a (amb el suport de l’educadora i els 

monitors/es) que és escollit/da a l’atzar, sent un dels càrrecs setmanals que hi ha al grup de 

Mitjans. Cada assamblea s’inicia amb el canvi de càrrecs, i seguidament s’obre la bústia de 

l’assamblea on prèviament i durant tota la setmana, els nens i nenes hauran pogut dipositar en 

forma d’escrit tot allò que vulguin compartir amb el grup (interessos, conflictes, preocupacions, 

propostes, emocions, etc). Així doncs, A través del debat i torns de paraules i seguint les normes 

de l’Assamblea (veure annex 13.4. Normes de l’Assamblea), s’arriben a acords consensuats entre 

tots i totes, i aquests queden reflectits a l’acta de l’Assamblea (veure annex 13.3. Exemple d’Acte 

de l’Assamblea) escrita per el/la /ària encarregat/ada que és escollit a l’atzar, també, com un 

càrrec més del grup de Mitjans. Tot aquest espai de paraula el duem a terme: 

• Introduint rols personals per al desenvolupament de l’assemblea (secretari/a, 

moderador/a) i instruments per registrar els acords (acta d’assamblea). 

• Estimulant l’escolta activa i els torns de paraula a través de l’objecte “la paraula” on 

només qui té l’objecte pot parlar. 

• Treballant la cohesió de grup i potenciant actituds que contribueixen al benestar 

emocional del grup. 

• Estimulant els infants a escoltar i començant a tenir en compte les necessitats dels 



 

 

altres a l’hora de buscar solucions a través. 

• Practicant la creació de solucions als problemes i reptes que van sorgint. 

• Intentant arribar a acords col·lectius i posar-los en pràctica. 

 

d) INSTAMITJANS 
 

Un dels projectes que més els hi ha engrescat durant aquest trimestre ha estat l’InstaMitjans. 

Aquesta iniciativa ha consistit en construir un panell manual similar al de l’Instagram de 

manera que cada setmana i per parelles havíem d’enganxar al panell d’InstaMitjans la 

publicació de la setmana (veure annex 13.5. publicacions de L’InstaMitjans). Lliurement, 

podien escriure i descriure el que havíem fet, com ho havien viscut i destacar allò que més els 

hi havia agradat, entre d’altres coses. A més a més, havien de decidir quina fotografia adjuntar 

a la publicació.  

 

Tanmateix, la publicació setmanal l’hem anat enviant a les famílies i alguna d’aquestes, ens 

contestaven, fet que ha possibilitat vincular-se al projecte d’InstaMitjans, compartint tot allò 

que hem anat fent durant el trimestre. Cal destacar, però, que les darreres setmanes per falta 

de temps hem aturat la creació de les publicacions finals, però els nens i nenes la reclamen i li 

donarem continuïtat de cara al segon trimestre. 



 

 

Així doncs, a més a més de permetre’ns revisar setmanalment les activitats que anàvem fent i 

de vincular a les famílies en el dia a dia del centre, l’InstaMitjans ens ha permès treballar 

diversos objectius, tals com: 

• Millorar la competència lingüística catalana 

escrita i oral. 

• Treballar en equip tenint en compte les idees 

de tots i totes arribant a consens. 

• Ser responsable de les tasques personals i 

col·lectives. 

• Crear un vincle positiu i d’estima i caliu en tot 

el grup. 

• Potenciar la imaginació i la creativitat. 

• Fer partícips a les famílies, enviant-los i rebent les seves contestacions de totes les 

publicacions setmanals. 

d) SORTIDA “ESPECIAL” PER CELEBRAR EL FI DEL TRIMESTRE 

Un de les il·lusions més grans que tenia el grup de Mitjans des de l’inici de curs era fer una 

sortida “especial” que ells/es poguessin decidir. Així doncs, tal i com vam pactar a la primera 

assamblea del curs, aquesta activitat es podria dur a terme sempre i quan el grup funcionés 

com un equip per tal de seguir fomentant la cohesió i el respecte entre ells/es. Durant tot el 

trimestre els nens i nenes han pogut han pogut anar revisant les seves conductes a nivell 

individual i grupal, i finalment, tots els nens i nenes van valorar que com a grup, es mereixien 

fer una sortida, i les educadores vam coincidir en aquesta decisió. Així doncs, entre tots i totes 

vam decidir anar al cinema l’última setmana del trimestre. Tots/es van expressar molta 

felicitat i il·lusió i al finalitzar la sortida tan emocionant per ells/es ja pensaven en la 

possibilitat de repetir una sortida “especial” per al trimestre vinent. Valorem positivament 

aquesta manera de reforçar positivament l’actitud general del grup amb una sortida final de 

trimestre, ja que els motiva a continuar en la mateixa direcció i indirectament actuen i 

s’uneixen més com a grup.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Perspectiva de gènere 

 
e)  DIEM NO A LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE (20 N) 

En motiu del 20 de novembre, dia internacional contra la violència masclista, vam dur a terme 

dos dies de dinàmiques de grup. Per tal de contextualitzar la temàtica, vam realitzar un  “joc 

de recerca” d’informació sobre diferents conceptes relacionats amb la violència masclista, les 

desigualtats entre homes i dones i el moviment feminista coma motor de canvi.  

                                           

Així doncs, per grups, van entrevistar a diferents persones del barri i del Casal La Cosa Nostra i 

amb la informació recollida, vam dinamitzar un debat que va resoldre molts dubtes que 

tenien, posant en comú opinions i neguits personals. Tanmateix, vam conèixer notícies actuals 



 

 

relacionades amb la violència de gènere i vam decidir entre tots i totes realitzar un mural per 

tal de fer la nostra pròpia protesta com a grup de Mitjans i Mitjanes en contra de la violència 

masclista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mural realitzat com a protesta en contra de la violència de gènere 

 

6.3. Educació Emocional 

f) L’EQUIP DE L’AUTOESTIMA 

Durant tot el trimestre hem anat realitzant diferents dinàmiques de grup per tal de descobrir 

què és l’autoestima i què podem fer individualment per nodrir l’autoestima d’un mateix/a i 

entendre la importància de les nostres paraules a l’hora de dirigir-nos a algú per tal de no ferir 

l’autoestima dels que ens envolten. Així doncs, mitjançant un llibret personal que van guanyar 

a través d’un joc de pistes, hem anat treballant diferents aspectes relacionats amb 

l’autoestima i la cura de les persones que ens envolten.  



 

 

Periòdicament, hem anat fet diferents activitats i dinàmiques de grup que començaven i/o 

finalitzaven amb una estona de lectura i escriptura en el llibret de l’autoestima, on en cada 

pàgina es trobaven amb petites activitats a fer de manera individual i en grup.   

 

Encara ens queden diversos temes per tractar sobre l’autoestima i varies pàgines per finalitzar 

del llibret de l’Autoestima, per això, de cara al següent trimestre seguirem donant-li 

continuïtat ja que valorem que és un aspecte que cal treballar de manera prioritària degut a 

les característiques que presenten com a grup. 

g) EL DRETS DELS INFANTS (21N) 

En motiu del 20 de Novembre, dia internacional dels Drets dels Infants, vam dedicar una tarda 

a recordar els Drets que tenen com a nens i nenes, reflexionar sobre aquests i proposar de 

quines maneres podem demanar ajudar en cas que s’estigui vulnerant algun dret com a nen i 

nena.  



 

 

 

 

Tanmateix, a més de crear un espai de coneixement, debat i reflexió vam decidir fer un vídeo 

en forma de “videoclip” amb la cançó de “Els drets dels Infants” (Xiula), on a més de gaudir 

d’un moment divertit cantant i ballant, vam poder analitzar la lletra de la cançó i donar-li 

sentit a cada frase que cridaven com a protesta per a què tots els drets dels Infants siguin 

respectats en tot el món.  

6.4. Expressió Artística Creativa 

 

Cada quinze dies proposem diverses activitats on els nens i nenes troben un espai i recursos on 

expressar-se, descobrir i comunicar-se a partir de diferents arts. També tenim en compte les 

festivitats culturals de l’entorn per proposar diferents activitats de manualitats. 

 h)  AMBIENTACIÓ DE LA SALA DE MITJANS/ES 

A través de les primeres assamblees, vam decidir en consens que ambientaríem la sala de 

Mitjans/es amb motius relacionats amb la Selva. Així doncs, vam jugar a diversos jocs 

d’expressió corporal fins que finalment van decidir com voldrien fer-se una foto que serviria 

per penjar a la finestra i crear un collage de la “Selva de Mitjans”.  



 

 

Aquesta activitat la van gaudir moltíssim ja que entre tots i totes van anar creant i decorant 

l’espai amb les seves idees fins aconseguir un resultat molt divertit i creatiu.  

 

 I) CONCURS DE DISFRESSES DE LA CASTANYADA DEL CENTRE CÍVIC CAN BASTÉ. 

Per tal de celebrar la Castanyada, vam proposar als nens i nenes buscar informació sobre 

quins llocs del barri feien actes infantils. D’entre tots els que vàrem trobar, els nens i nenes 

van decidir presentar-se al concurs de disfresses que feien al Centre Cívic Can Basté, i per això, 

durant dies anteriors, vam pensar, decidir i crear la nostra disfressa. Després de molt debat, 

vam decidir que seríem un grup de castanyes i foc acompanyant a la Castanyera de Tronada. 

Tanmateix, van voler afegir-li un toc de “Halloween” i vam crear banyes de dimoni i ens vam 

pintar les cares.  

 

J) PINTEM EL NADAL AMB PEUS I MANS 

Per tal de donar la Benvinguda al Nadal, els nens i nenes, amb l’acompanyament de les 

educadores, van buscar diferents idees per Internet sobre com crear una decoració nadalenca 

divertida.  



 

 

                 

Així doncs, un cop la vam decidir entre tots i totes en Assamblea, vam organitzar-nos per 

pintar el Nadal amb mans i peus. 

Tots els nens i nenes van expressar que voldrien repetir aquesta activitat ja que mai havien 

pintat amb tantes parts diferents del cos i els va agradar molt les diferents idees que vam 

crear entre tots i totes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA:   

 
7.1. Vinculació i participació activa a la Biblioteca de Nou Barris 

 
Durant aquest trimestre hem dedicat algunes tardes a fer diferents activitats educatives a la 

Biblioteca de Nou Barris. Una de les tasques que ha resultat molt productiva és realitzar els 



 

 

deures escolars a la Biblioteca ja que han pogut trobar un altre espai de calma i concentració 

per fer les tasques personals de l’escola i amb el suport de les educadores.  

Per un altre costat, hem pogut participar activament de la lectura amb la diversitat de contes i 

llibres de la Biblioteca, coneixent també com es pot dur a terme el préstec de llibres fent-se 

soci/es de manera gratuïta, fet que els ha 

permès vincular-se molt bé. Aquest espai de 

lectura lliure, de la mateixa manera que el curs 

passat, ha resultat un èxit ja que habitualment 

al Centre Diari no tots/es solen sentir-se 

motivats/des per llegir en general de manera 

voluntària, i en canvi, en l’ambient de la 

Biblioteca a tots els nens i nenes els ha nascut 

l’interès de llegir, mirar i rebuscar contes que els hi agradaven molt. 

Durant el curs passat vam crear molt bon vincle amb la Biblioteca i per això, anem rebent al 

centre tota la diversitat d’activitats infantils que ofereixen durant el trimestre. Així doncs, 

aquest trimestre ens vam inscriure en un dels tallers anomenat Taller de Lectura i Escriptura 

creativa dinamitzat per l’Imma Plà, autora del llibre “Sin Fronteres”, que va motivar i 

engrescar molt a tots els Mitjans i Mitjanes. Vam poder viatjar a llocs imaginaris, reals, i vam 

plasmar-ho tot en un conte que vam crear ajuntant tots els somnis de cadascun dels que hi 

participàvem. A partir de la lectura, l’escriptura i la creativitat els nens i nenes van gaudir 

d’una tarda màgica i molt enriquidora. 

 
 

 



 

 

7.2. Festa de la Castanyada i Halloween: Casal de Barri i Can Basté 

Per tal de celebrar la Castanyada i el Halloween, juntament amb el grup de Grans, vam 

participar a les festes que van dinamitzar des del Casal de Barri La Cosa Nostra i des del Centre 

Cívic Can Basté. 

 

 Tots els nens i nenes ho van gaudir moltíssim i valorem molt positivament realitzar aquestes 

sortides aprofitant les festivitats per tal de vincular-los a altres espais socioeducatius del barri, 

tant als nens i nenes com a les seves famílies.  

 
7.3. Festa de Nadal del Casal de Barri 
 

Per celebrar el Nadal, els nens i nenes de Mitjans, juntament amb el grup Grans, hem 

participat de la gran Festa de Nadal del Casal de Barri La Cosa Nostra, on també Tronada hem 

dinamitzat diferents tallers per tots els nens i nenes del barri. Famílies i infants van poder 

participar ens els diferents tallers de Nadal, fer la carta als Reis Mags, entregar-li a la Reina i 

Rei Mag del Casal, fer cagar al tió i rebre un regalet, menjar turró i celebrar amb alguns dies 

d’antelació les 12 campanades de fi d’any.  

             



 

 

Tanmateix, vam finalitzar el trimestre creant el nostre arbre dels desitjos on tothom va poder 

penjar el seu desig personal.  

Amb els nens i nenes de Mitjans, vam crear un taller d’espelmes per endur-se’n a casa, i vam 

deixar una espelma per la Sala de Mitjans que vam encendre l’últim dia i vam apagar tots i totes 

juntes pensant molt fort el desig personal que cadascú tenia per al trimestre que ve. Va ser un 

moment molt màgic, que van viure amb molta emoció i que va permetre finalitzar l’últim dia amb 

molt caliu i sentint-nos molt units i unides com a grup.   

 

8. PROGRAMA D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES:  

Durant aquest primer trimestre hem intentat seguir vinculant a les 

famílies, a més a més de fer- ho mitjançant les entrevistes amb les 

famílies (veure Annex 13.1. “Registres Entrevistes amb famílies”), 

fer-ho també a partir de trobades i festivitats que permeti a les 

famílies conèixer, participar i implicar-se en la dinàmica del Centre 

Diari i en el desenvolupament dels nens i nenes. Tot i així, però, 

l’assistència de les famílies a les festes proposades (Nadal i 

Castanyada) ha estat irregular. Per això, de cara al trimestre que ve plantejarem activitats 

més concretes i treballades on la família tingui un paper més actiu per tal de fomentar i 

vincular les famílies més a prop del Centre.   

  

9. PROGRAMA MEDIAMBIENTAL I GESTIÓ DE RESIDUS 

9.1. Les “3  R” a Tronada 

Durant aquest primer trimestre hem dedicat 

espais per conèixer i prendre consciència 

sobre la situació mediambiental actual que 

estem vivint. Aquests nous coneixements 

que els nens i nenes han pogut adquirir els 

ha permès prendre consciència sobre la 

importància del reciclatge i el nostre paper 

com a agents actius en l’aplicació de les 3R 

en el centre i en la vida quotidiana. Per això, hem condicionat tot l’espai del centre per poder 



 

 

dur a terme el reciclatge adequadament. D’aquesta manera, els nens i nenes poden 

classificar els residus en les papereres de reciclatge corresponents en tot el centre i han estat 

ells/es mateixos/es els/les responsables de la recollida dels residus del centre i dipositar-los a 

cada contenidor del carrer. Tanmateix, hem treballat la consciència del malbaratament de 

l’aigua en els espais de dutxa i neteja d’estris. I hem recordat la importància de donar-li una 

segona vida allò que abans tiràvem sense pensar, així com, el paper posant una capsa per 

reutilitzar el paper d’esborrany.  

 

9.2. Taller per reduir el plàstic 

Per tal de prendre consciència sobre el nostre impacte mediambiental, vam projectar diverses 

imatges, notícies i vídeos actuals sobre la situació dels “mars de plàstics” que hi ha en els 

nostres oceans, degut a l’excés irresponsable d’aquest material.  

Per això, després d’un espai de debat i de resoldre dubtes personals, vam proposar de 

substituir les bosses de plàstic per bosses de tela reutilitzables, com una alternativa per 

començar a generar petits canvis que fomentin una actitud més sostenible amb el nostre 

planeta.  

 

 

 

 

 

 

Així doncs, ens vam posar en contacte amb els supermercats Consum, que havien llençat una 

campanya on regalaven bosses de tela i ens van fer entrega d’una bossa de tela per a 

cadascun/a dels Mitjans i Mitjanes. Amb ella, molt agraïts/des, vam poder realitzar un taller 

de decoració de la bossa de tela que a partir d’ara utilitzaran enlloc de bosses de plàstic.  

 



 

 



 

 

10. RECURSOS HUMANS 
 
El grup de Mitjans està acompanyat d’una educadora, encarregada de la programació, execució i 

avaluació de les activitats del grup de mitjans, a més de la coordinació amb Serveis Socials, 

Escoles referents dels nens i nenes del grup i el Casal de Barri La Cosa Nostra (veure annex 7.1. 

Registres Coordinacions). Tanmateix, és la responsable de fer un seguiment de l’evolució de cada 

nen/a, mantenint un vincle i una comunicació amb les famílies (veure annex 7.1. Registres). A més 

a més, l’educadora, juntament amb l’altra educadora del grup de Grans, han assumit tasques de 

coordinació del Centre Diari ja que no ha existit la figura de Coordinador/a. 

L’equip educatiu del grup de Mitjans també està format per dos integradores en 

pràctiques. Aquests/es han participat de l’atenció directe, la realització d’activitats i 

l’avaluació al finalitzar cada tarda. 

Pel que fa a tot l’equip, a més a més de dur a terme les tasques d’educadora i monitors/es, també 

s’han realitzat totes les tasques de comprar material (berenar i material general), neteja i higiene 

de l’espai (neteja de cuina, sales, passadís i lavabos). 

11. RECURSOS MATERIALS 

 
Durant aquest primer trimestre hem dut a terme un seguit d’activitats a través de diversos 

materials i recursos que es citen a continuació: 

- Material fungible. 

- Material esportiu. 

- Material de papereria i material per les diferents manualitats.  

- Aliments per preparar el berenar fet per l’equip educatiu. 

- Material de neteja per a realitzar el manteniment i higiene de les instal·lacions. 

- Material creat per l’educadora i monitors/es de pràctiques dels racons 

educatius i jocs. 

- Material de préstec del Casal La Cosa Nostra (àudios, material esportiu 

específic). 

- Entrades per anar al Cinema. 

 

 

 



 

 

12. AVALUACIÓ 
 
Un cop finalitzat aquest primer trimestre, i havent revisat els objectius específics que ens havíem 

plantejat per al grup de Mitjans partint de les seves necessitats i capacitats tant col·lectivament 

com particularment (exposats en el punt 2.2), valorem que s’han assolit molt notablement. El 

gran ventall d’activitats que hem dut a terme seguint les seves necessitats, curiositats, interessos, 

fortaleses i demandes, ens ha permès treballar la cohesió de grup i altres valors que com a grup 

varem detectar que calia treballar. Així doncs, tot i tenir una programació i un eix on basar les 

nostres planificacions, valorem molt important i positiu continuar escoltant el ritme i les 

aportacions del grup de Mitjans ja que això enriqueix al grup i al seu desenvolupament integral. 

 

La rebuda del grup de Mitjans en aquest nou curs s’ha dut a terme amb alguns canvis, en primer 

lloc, per les modificacions de les referents del grup, ja que en aquest nou curs han hagut de 

gestionar la pèrdua d’una referent i la rebuda de dos noves integradores en pràctiques. Tot i així, 

des del primer dia han fet una molt a bona rebuda a les noves referents i s’han vinculat molt bé 

establint-hi una bona connexió i confiança. 

 

Per un altre costat, el grup també ha canviat ja que alguns nens i nenes han passat a formar part 

del grup de Grans i, per tant, han rebut la incorporació de nous companys/es. En general, el grup 

ha rebut molt bé les noves incorporacions i valorem molt positivament la unió de grup que han 

acabat fent en aquest final de trimestre.  

 

Valorem molt positivament el desenvolupament i la bona acollida que han tingut totes les 

activitats que hem anat plantejant al voltant dels diferents objectius plantejats. Algunes de les 

activitats, tals com l’“InstaMitjans” i l’’Equip de l’autoestima”, li seguirem donant continuïtat de 

cara al segon trimestre. 

Pel que fa al reforç escolar han rebut molt bé els nous materials que hem anat creant dels 

diferents Racons educatius durant aquest nou curs, tal i com el propis nens i nenes vam demanar. 

Tot i així, en alguns casos concrets, cal seguir acompanyant-los en què utilitzin diferents materials 

i aprofitin bé el temps durant aquest espai. Valorem molt positivament el recurs del panell on van 

escrivint diàriament què han fet durant els Racons Educatius i els Deures escolars, ja que estan 

aprenent a gestionar-se de manera encara més autònoma la pròpia responsabilitat i esforç vers el 

reforç escolar diari. 

Pel que fa als espais de paraula, en la rotllana hem introduït un material anomenat “la paraula” 



 

 

per gestionar el torns de paraula de manera més efectiva i ordenada. Aquest recurs consisteix 

simplement en que els nens i nenes han de tenir a les seves mans “la paraula” per poder parlar. 

D’aquesta manera, ells/es mateixos/es s’autogestionen l’ordre i l’escolta activa. Ho han estat 

duent a terme força bé, mostrant-se amb gran necessitat d’expressar anècdotes, pensaments i 

iniciatives per a dur a terme al grup de mitjans. 

L’assamblea també l’hem modificat del curs anterior, dinamitzant-la cada 15 dies i només a 

l’entrar a la sala, un cop hem acabat de berenar, per tal d’intentar focalitzar tota la concentració i 

atenció en el primer moment i després tenir temps per poder jugar tots i totes un cop finalitzem 

l’espai de reforç escolar. Ens ha funcionat molt bé i els nens i nenes segueixen millor el ritme de 

l’Assamblea ja que es mostren més atents/es i predisposats/des que fent-ho al final de la tarda. 

 

L’espai de relaxació al finalitzar cada tarda ha anat molt bé. Al principi, els nens i nenes nous/ves 

els hi va semblar estrany aquesta activitat, mostrant-se poc participatius i per això, els hi vam 

deixar el seu espai per a què participessin quan se sentissin agust. Així doncs, en qüestió de molts 

pocs dies, ells/es mateixos/es van decidir participar-hi i han acabat expressant que els hi agrada 

molt tenir un espai on fer-se massatges amb pinzells i la música de fons. Els nens i nenes 

demanen aquest moment com una activitat que els hi agrada i reclamen, tornant a la calma cada 

cop de manera més ràpida i autònoma. Si alguna tarda hem verbalitzat que potser no ens donaria 

temps de fer-la, ho han demanat com a activitat necessària per acabar el dia, fet que ens mostra 

que els hi agrada i que tenen aquest moment molt interioritzat en la dinàmica de Mitjans. 

Pel que fa als aspectes que caldria millorar de cara al trimestre que ve, són sobretot, a nivell de 

coordinacions amb Serveis socials i escoles referents dels nens i nenes. No hem pogut concretar 

reunions directes amb totes les escoles referents ni amb serveis socials de manera presencial. Tot 

i així, però, ja tenim concertades en dies concrets les reunions de cara al segon trimestre amb 

totes les escoles i Serveis Socials.  



 

 

De la mateixa manera, ha succeït amb les entrevistes amb famílies, que de cara al trimestre que 

ve, tractarem de treballar més concretament aquest espai amb elles.  

Per últim, valorem molt positivament aquest primer trimestre que hem engegat amb molta 

empenta. La intensitat i l’energia dels Mitjans i Mitjanes amb la que han assistit cada tarda, hem 

sabut canalitzar-la per realitzar activitats que els permeti créixer, aprendre i ser feliços en un 

espai segur i de confiança. 

 



 

 



 

 

 

 

13. ANNEXOS 
13.1. REGISTRES 

a) Assistència 

 



 

 

 

 

a) Dutxes (un dia a la setmana) 

 



 

 

 

 

b) Tutories individuals 
 

 



 

 

 

 

c) Entrevistes amb les famílies 
 

 



 

 

 

 
d) Coordinacions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

13.2. PROGRAMACIONS SETMANALS 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

13.3. Exemple d’Acta d’Assamblea de Mitjans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

13.4. Les normes de l’Assamblea de Mitjans 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

13.5. Algunes publicacions de l’InstaMitjans  
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GRANS TRONADA 

SEGON TRIMESTRE 2017-2018 

1. Introducció 

 

A continuació es presenta la memòria del segon trimestre del grup de grans del Centre Diari de 

l’Associació Juvenil Tronada.  

 
El grup de grans és un grup molt heterogeni amb característiques i necessitats molt diverses 

format per 12 infants (8 nenes i 6 nens) d’edats compreses entre els 10 i els 12 anys. Els infants 

provenen principalment dels barris del Turó de la Peira i de Can Peguera, amb dos infants 

provinents d’altres barris del districte, Ciutat Meridiana i la Guineueta. Cal destacar que ens 

trobem amb un grup majoritàriament de procedència llatinoamericana, on alguns dels nens 

del grup són família o van junts al CEIP el Turó de la Peira, la meitat dels infants estan cursant 

5è de primària en aquesta escola, la qual cosa fa que aquests nens i nenes siguin grup d’amics 

fora de Tronada. Aquest fet en algunes ocasions no ha estat gaire positiu ja que es creaven dos 

subgrups clarament dividits dins del grup de grans i per tant s’ha hagut de treballar per arribar 

a fer cohesió grupal i que tothom es sentís partícip del mateix grup. 

 

Ens trobem amb un grup amb nens i nenes amb dificultats d’aprenentatge, de comportament i 

amb dos infants amb necessitats educatives especials. Aquesta diversitat ha enriquit molt al 

grup però també en alguns moments ha dificultat poder donar una atenció individualitzada de 

qualitat. Considerem que després de la feina realitzada el primer trimestre el grup ha 

començat l’any tenint molt interioritzades les rutines diàries del centre i amb una notable 

millora en la seva cohesió com a grup, però encara s’ha de continuar treballant per aconseguir 

una bona dinàmica general, marcant clarament unes normes de convivència que tothom ha de 

respectar i on els infants s’involucrin i es sentin motivats per les activitats que es 

desenvolupen. Per poder continuar treballant en aquesta direcció s’ha decidit programar el 

segon trimestre donant continuïtat als objectius del primer i incorporant-ne alguns de nous 

segons les necessitats detectades en el grup. 

 

Cal afegir que s’ha començat el trimestre amb alguns canvis, a més de la incorporació d’un nou 

espai d’expressió i relació a les rutines del grup al centre, l’espai compartim vivències i 



 

 

 
 

experiències, i de la baixa de dos infants del grup, el trimestre ha començat amb un nou canvi 

en l’equip educatiu del centre. Si al primer trimestre s’incorporava una nova parella educativa 

per grup formada per educadora social e integradora, aquest trimestre desapareixia la figura 

de la integradora. Passant l’educadora social a ser l’única referent de tot el grup de grans. 

Canvi al que se li va afegir la incorporació de tres monitores de lleure en pràctiques. Es va 

donar temps i espai perquè els infants es poguessin anar adaptant als nous canvis i en especial 

a les noves incorporacions i perquè poguessin fer el procés de dolpel trencament de la relació 

amb la persona que ja no estaria al centre. Des del primer moment les monitores van saber 

connectar amb els infants i aquests les van integrar molt bé afegint-les a les seves rutines 

diàries, demanant-les ajuda per fer els deures o jugar conjuntament. 

2. Objectius 

 

Com a Centre Diari durant tot el curs hem treballat seguint una mateixa línia educativa, fita 

que hem aconseguit mitjançant l’establiment d’uns objectius generals de centre que es 

concreten en quatre àmbits d’actuació que hem considerat clau per poder treballar de forma 

integral amb els infants que atenem al nostre centre: Reforç educatiu, Vida quotidiana, 

Activitats del Centre i Famílies. Aquests objectius s’han intentat assolir diàriament a partir de 

les rutines i dinàmiques comunes per tots els grups del centre recollides en l’horari tipus: 

arribada i acollida, temps lliure, berenar, reforç educatiu, activitats i dinàmiques lúdiques i 

tancament de la tarda  on els infants han anat adquirint hàbits i valors importants pel seu 

desenvolupament. 

EIX Objectius Generals Metodologia 
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• Tenir cura de l’espai  i del 

material. 

• Prendre consciència sobre la 

necessitat i beneficis d’un bon 

ambient de treball, i respectar-lo. 

• Treballar els coneixements  i 

competències propis de cada 

etapa educativa. 

• Ser responsable de les pròpies 

tasques personals (gestió de 

l’agenda, càrrecs, organització i 

• Pactant i revisant les normes de convivència. 

• Fomentant un to de veu adequat i un ambient de 

calma dins de la sala.  

• Mitjançant el seguiment i acompanyament 

individual en la realització dels deures escolars i 

amb la creació i preparació de materials didàctics 

que estimulin l’adquisició d’aprenentatges 

significatius. 

• Mitjançant estratègies i eines que ens permetin 

dialogar, consensuar i repartir les diferents tasques 

de l’espai (assemblees, espais de paraula, càrrecs, 



 

 

 
 

O 
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gestió del temps d’estudi).  etc) 

• Mitjançant la revisió i l’acompanyament en la 

gestió de l’agenda. 

• A través de reunions i coordinacions amb les 

escoles de cada nen/a. 
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• Adquirir i dur a terme els 

 hàbits d’higiene i d’alimentació 

saludable i equilibrada. 

• Comprometre’s a assistir i ser 

puntual de forma regular al 

centre diari. 

• Adquirir l’hàbit d’ordre i 

manteniment d’espais. 

• Fomentar la responsabilització i 

la cura dels materials personals i 

col·lectius. 

• Mitjançant l’acompanyament i control durant al 

realització de les dutxes setmanals, rentat de les 

dents, rentat de les mans després de qualsevol 

activitat, etc. 

• Oferint un berenar variat i equilibrat en un 

ambient de companyia entre iguals. 

• Dur a terme un control de registre de l’assistència 

i la puntualitat. 

• Conscienciant de la importància del manteniment 

del material  i dels espais i fent-los partíceps i 

responsables en les tasques d’odre i neteja. 

• Pactant i revisant les normes de convivència. 

• Duent a terme un registre de control i distribució 

de tasques pel manteniment i la higiene dels 

espais. 
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I 
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• Conviure  i ser respectuosos 

amb el grup d’iguals i amb els 

educadors/es.  

• Integrar-se en el grup i sentir-

se partícip de les dinàmiques del 

Centre i del grup al qual es 

pertany.  

• Aprendre noves formes de 

relació i expressió que condueixin 

a una bona convivència. 

• Poder gaudir de relacions 

positives dins del grup d’iguals 

que afavoreixen els seus 

• Creació d’espais de participació i cooperació on 

els nens i nenes es puguin expresar,  dialogar i 

gaudir en comunitat (jocs, dinàmiques, esports, 

sortides, tallers, assemblees…) 

• Preparar i desenvolupar  dinàmiques i jocs  

adequats que treballin la tolerància, el respecte, la 

cooperació, la cohesió,  la participació, pespectives 

de gènere, etc. 

• Afavorir espais i activitats que responguin a 

l’etapa madurativa en funció dels grups d’edat.  

• Participar amb altres entitats en activitats adients 

als grups. 

• Transmetre i promoure estils de relació positiva. 



 

 

 
 

processos de socialització.  

• Adquirir un coneixement de les 

pròpies emocions i ser capaç de 

gestionar-les amb un/a mateix/a 

i amb els companys/es. 

• Ser responsables dels càrrecs, 

rutines, materials i normes de 

l’espai. 

• Gaudir en companyia i sentir-se 

feliç, coneixent altres realitats,  

obrint la mirada, i despertant 

nous interessos i curiositats. 

• Saber identificar actituds i comportaments 

negatius i/o discriminatoris, rebutjant-los i 

reconduint-los. 

• Incentivar la igualtat d’oportunitats tenint en 

compte les necessitats i les fortaleses de cada 

infant. 

• Treballar a partir de dinàmiques d’identificació de 

les emocions. 

• Proposant un ventall d’activitats diverses que 

despertin nous interessos, curiositats i 

aprenentatges. 
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• Conèixer, participar i implicar-

se en la dinàmica del Centre 

Diari Tronada i en el 

desenvolupament dels infants. 

• Vincular-se i implicar-se en el 

procés socioeducatiu dels nens i 

nenes. 

• Informar a les famílies de les dinàmiques, els 

conflictes i les evolucions dels infants dins el centre 

diari. 

• Donar a conèixer a les famílies la situació de 

l’infant al centre i responsabilitzar a la família del 

procés educatiu i així transmetre-li protagonisme.  

• Establir trobades periòdiques amb la família pe 

fer un seguiment de l’infant. 

• Realitzar activitats on pugui participar la família i 

l’infant. 

• Signar un document de compromís amb els drets 

i deures que tenen les famílies i els infants. 

 

Objectius específics 

En iniciar el primer trimestre vam considerar necessari establir a nivell grupal uns objectius 

específics adaptats a les necessitats i capacitats tant individuals com col·lectives del grup. 

Alguns d’aquests objectius formaven part dels objectius generals del centre relacionats amb la 

convivència dins de Tronada amb algunes variacions o afegits per fer-los nostres. Degut a la 

dinàmica general del grup vam considerar necessari remarcar la importància d’aquests 

objectius per poder assolir-los de forma satisfactòria.  



 

 

 
 

- Tenir una actitud oberta e integradora amb els companys del grup i sentir-se part del 

grup de grans. 

- Conviure  i ser respectuosos amb el grup d’iguals i amb els adults. 

- Ser capaços de respectar les normes de convivència pactades en el grup (respectar torn 

de paraula, tractar amb respecte els companys...). 

- Aprendre noves formes de relació i expressió que condueixin a una bona convivència. 

- Poder gaudir de relacions positives dins del grup d’iguals que afavoreixen els seus 

processos de socialització. 

- Participar activament en els jocs i activitats. 

- Ser responsables de dur el material personal necessari pel reforç educatiu (motxilla i 

agenda) i tenir cura del material col·lectiu. 

 

Durant el segon trimestre s’ha continuat treballant per assolir aquests objectius i s’han afegit 

de nous relacionats amb el centre d’interès al voltant del qual han girat les nostres activitats 

aquest trimestre “Expressem-nos”. Un centre d’interès amb el que es pretén facilitar les eines i 

els espais perquè els infants puguin ser qui ja són.Per poder donar resposta als objectius que 

es mostren a continuació durant aquest trimestre s’ha treballat mitjançant l’art (escriptura, 

pintura i escultura) i el circ i s’han afegit nous espais de relació i expressió, com l’espai 

compartim vivències i experiències. 

- Expressar les  pròpies opinions i emocions amb paraules, sent capaç d’escoltar les 

dels altres sense jutjar-les i respectant els torns de paraula (espai compartim vivències i 

experiències i assemblea). 

- Aprendre a gestionar la frustració de manera constructiva i donar valor als nostres 

esforços i capacitats. 

- Gestionar els conflictes amb els companys del grup de forma autònoma aprofitant els 

espais de relació (espai compartim vivències i experiències i assemblea) per dialogar i 

buscar solucions conjuntament. 

- Treballar l’opinió critica davant les diferents situacions de la societat en la que viuen i 

ser capaços d’expressar-lo davant del grup. 

 

 

 



 

 

 
 

3. Activitats i programacions 

 

3.1 Horari del grup 

 

Per poder establir una pauta diària d’activitats dins del grup, hem preparat una varietat 

d’activitats que puguin donar resposta a la diversitat d’interessos i necessitats dels infants i 

que alhora ens permetin treballar els objectius educatius establerts. Com es pot veure en el 

quadre mostrat a continuació a més dels espais comuns per tots els grups, de l’espai 

compartim vivències i experiències més relaxació i del reforç educatiu, hem dividit les tardes 

de la setmana en quatre tipus d’activitats diferents: jocs, dinàmiques, tallers artístics i 

assemblea d’avaluació les quals s’expliquen en el següent punt de la memòria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Activitats setmanals 

 
 Espai compartim vivències i experiències, més relaxació 

Abans de començar el reforç educatiu duem a terme un espai de relaxació per crear un clima 

de calma i tranquil·litat, que ajudi als infants a endinsar-se en la dinàmica del grup de grans. 

Per dur a terme la relaxació disposem les catifes a terra perquè el infants es puguin estirar, 

apaguem les llums i posem música relaxant mentre les educadores anem fent massatges amb 



 

 

 
 

diferents materials: les mans,pilotes, plomes…. Altres vegades són els propis infants els que 

fan massatges als companys o les educadores treballant d’aquesta manera la relació i el 

contacte físic. 

Després de la relaxació ens asseiem tots junts en rotllana per veure’ns els un als altres i iniciem 

l’espai compartim vivències i experiències. S’intenta proporcionar un espai on els infants es 

sentin còmodes i on es creï un ambient de confiança que facilitique puguin compartir 

lliurement amb el grup temes que els preocupen, els conflictes que han tingut lloc a l’escola, a 

Tronada o en algun altre espai, allò que els ha fet feliços o qualsevol cosa que sentin la 

necessitat d’explicar als companys i les educadores. Amb aquest espai es pretén fomentar una 

cohesió en el grup, basada en l’escolta activa, el respecte per les opinions dels altres i l’ajuda 

mútua, compartint i aportant opinions i punts de vista diferents i buscant junts solucions a les 

situacions conflictives.  

 
 Assemblea avaluació 

Des del grup de grans enfoquem el nostre treball educatiu cap a l’empoderament dels infants, 

amb l’objectiu de col·laborar en la formació de ciutadans autònoms capaços de transformar el 

seu entorn. Per això es indispensable organitzar espais de participació com les assemblees on 

els infants puguin dialogar, debatre i expressar-se lliurement.  

Les assembleessón una eina molt profitosa perquè els 

infants treballin la seva paciència, el respecte al torn de 

paraula i l’escolta activaalhora que els ajuda a gestionar-se 

com  a grup, i contribueix a la millora de la relació i a un 

augment del sentiment de pertinença al grup dels nens i les 

nenes.Apartir del diàleg i el debat els infants són capaços de 

prendre decisions i arribar a acords de forma consensuada 

com el nom del grup de grans: Sister & Brothers o l’activitat 

de lleure que volen realitzar després de les assemblees.  

A més, poder expressar-se lliurement en un espai de confiança fa que els infants es relaxin i 

s’obrin permetent-losser conscients i posar paraules a molts del seus sentiments, especialment 

quan es parla de conflictes dins el grup o de temes que valoren importants. 

En aquestes assembleess’han tractat temes molt rellevants que han anat sorgint de les 

inquietuds i necessitats del propi grup: desigualtats de gènere, bullying, malalties minoritàries 



 

 

 
 

com la distròfia muscular de Duchenne, homosexualitat i heterosexualitat, prejudicis i 

estereotipsètnics. De seguida els infants del grup han estat capaços de parar-se a reflexionar al 

voltant d’aquests temes i han mostrat una actitud activa i no conformista, adoptant un esperit 

crític davant de la societat en la que vivim. 

 
 Reforç educatiu 

L’espai de reforç està dividit en dues 

estones diferents, un primer espai més 

destinat a ajudar als infants a adquirir 

hàbits i estratègies d’estudi que els 

permetin poder seguir els deures 

escolars amb el suport de l’educadora 

i/o les monitores i un segon espai 

ontreballar els continguts curriculars i les competències bàsiques d’una forma més lúdica i 

autònomaa partir de materials més atractius i motivadors. 

Es configura el reforç com un espai on poder treballar la confiança, el progrés personal i 

l’autoestima a partir del reconeixement que tots tenim habilitats i capacitats diferents i que 

equivocar-nos es una oportunitat per aprendre.  

 

El reforç ha de ser un espai on els infants experimentin i aprenguin coses noves que els 

enriqueixin. Per això cada dia de la setmana es treballa a partir de recursos diferents: jocs 

manipulatius, jocs de taula, tallers de lectura iprojecte d’elaboració d’un còmic, que permeten 

oferir una educació més complerta i enriquidora pels infants on s’estimula la creativitat i la 

curiositat. 

 

- Jocs manipulatius: 

Disposar de materials i jocs manipulatius és un element motivacional pels infants que aprenen 

jugant i participant. És desperta així el seu interès vers l’aprenentatge i es fomenta la seva 

curiositat i participació activa en aquest procés. 

 

Al grup de grans els nens i nenes compten amb dues capses, el calaix de les lletres i el calaix 

dels números, amb materials i jocs manipulatius elaborats o modificats  per les educadores, 

segons els aprenentatges que els infants necessiten reforçar. A través d’aquests jocs poden 



 

 

 
 

treballar el raonament matemàtic (les rodes de les multiplicacions, el sumarchís, les anelles de 

les operacions, el rummikub…), el càlcul mental (bingo d’operacions combinades, troba el 

resultat…) el lèxic i la gramàtica (emcote, scrabble, scatergories, la maquina deles paraules…) o 

l’expressió oral i escrita (joc de trobar las imatges que comencen per una lletra, lectura amb 

veus…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Taller de lectura i escriptura: 

Tots els dimarts es treballa mitjançant els tallers de lectoescriptura. Possibilitant aquest espai 

es pretén tant enfortir les seves capacitats d’atenció, concentració i comprensió com estimular 

la seva creativitat, fantasia e imaginació. Les educadores considerem indispensable treballar 



 

 

 
 

aquestes competències amb els infants ja que creiem que són bàsiques pel seu 

desenvolupament.  

La lectura ajuda als infant a dominar molt millor la llengua ja que els permet adquirir nou 

vocabulari, els ensenya a utilitzar correctament el llenguatge i els permet observar com 

s’escriuen correctament les paraules i com es construeixen frases. Això els dona eines i 

recursos per expressar-se tant oralment com de forma escrita, i augmenta les seves habilitats 

socials i de relació amb els altres. A més tant la lectura com l’escriptura els ajuden a entendre 

millor les situacions que els envolten i els permeten expressar les seves emocions. 

Per despertar l’interès i la curiositat vers la lectoescriptura i que els infants no ho vegin com 

una obligació o com una cosa avorrida s’han adquirit i creat materials lúdics amb els que 

treballar  com els daus per construir histories o les targetes per llegir amb veus de 

personatges. També s’ha creat un espai amb matalassos i coixins, al costat de la petita 

biblioteca de la sala, on puguin estar còmodes fomentant un bon ambient de treball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jocs de taula:  

Dinamitzem jocs de taula que reforcen aspectes més competencials i vivencials com són la 

creativitat, l’atenció, la concentració iles habilitats socials i comunicatives (dobble, tabbu, 

pictionary, parxís, dominó, uno, cluedo…) 

 
- Projecte còmic: 

Des del Centre Diari considerem que els nensi nenes s’han d’involucrar en el seu propi procés 

d’aprenentatge i de creixement personal. El treball per projectes posa a treballar als infants, 



 

 

 
 

els obliga a assumir responsabilitats i els dona l’oportunitat de tenir un paper actiu en tot 

moment que els permet sentir-se motivats i amb ganes d’aprendre coses noves. 

L’elaboració d’un còmic per part dels infants els permet deixar fluir la creativitat i la imaginació 

i relacionar els seus aprenentatges amb la societat que els envolta. És el propi grup qui escull 

de forma consensuada realitzar aquest projecte “l’elaboració del còmic de Tronada” 

relacionant-lo amb els seus interessos i motivacions. 

Aquesta metodologia de treball és molt valorada pels infants ja que obtenen un producte final 

del seu compromís i els seus esforços, i per tant troben un sentit a allò que estan fent. 

 Jocs 

Eduquem i acompanyem als infantsutilitzant el joc i les activitats lúdiques com a mitjans per a 

engegar processos d'aprenentatge. Treballem amb el joc com a estratègia educativa ja que és 

una estratègia engrescadora i motivadora pels nens/es i que dona resposta als seus interessos 

facilitant així la seva implicació. Aquests espais ens permeten incidir en el treball de les seves 

habilitats personals i socials com són el respecte mutu, la cooperació, l’empatia, la cohesió, la 

tolerància a la frustració, l’acceptació o el respecte a les normes, contribuint així a unes 

relacions més positives en el grup. 

 

 Dinàmiques 

Es treballa a partir de dinàmiques de d’identificació de les emocions i jocs en valors 

educatius.  

 
 Tallers artístics 

Ubiquem aquest espai com un espai on els infants puguin aprendre a expressar lliurement el 

que senten de formes diferents mitjançant diverses arts visuals, plàstiques i musicals, i on 

puguin desenvolupar la seva creativitat. 

Oferim i dinamitzem diferents tallers artístics per treballar temes concrets mitjançant la 

música, la cuina, el dibuix, la pintura o les manualitats. Aquest tallers ens permeten a les 

educadores observar característiques molt diferents en els infants com: quins nens són més 

metòdics i pulcres a l’hora de treballar, qui no té clar per on començar, qui ho agafa tot i es 

posa a pintar sense pensar, qui deixa anar les seves ganes i volar la seva imaginació, qui es 

conté en les seves creacions, o qui busca l’aprovació de l’altre. I potenciar l’autoestima 



 

 

 
 

d’alguns infants ja que donen la possibilitat de veure que tots tenim capacitats diferents i que 

totes són igual de valides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta tallers també s’aprofiten per elaborar materials per les diferents festivitats del Centre 

Diari com Carnestoltes o Sant Jordi. 

 



 

 

 
 

3.3 Centre d’interès 

 

Per la programació de les activitats del trimestre s’han tingut en compte els interessos i les 

motivacions dels infants, les seves necessitats individuals i col·lectives i l’adequació als 

objectius educatius específics del grup de grans. 

 

Durant aquest trimestre hem treballat a partir d’activitats emmarcades sota un centre 

d’interès anomenat “expressem-nos” a partir del qual es volia aconseguir que mitjançant 

diferents activitats els infants fossin capaços de posar paraules a les seves opinions i 

sentiments i les poguessin expressar al grup. Per aconseguir aquests objectius des del 

començament de trimestre es va crear l’espai compartim vivències i experiències.  Espai que 

també ha sigut d’utilitat conjuntament amb les assembles, activitats i dinàmiques realitzades 

per que tinguessin un pensament crític i constructiu davant les diferents situacions que es 

donen en la societat en la que vivim. 

A més, aquest centre d’interès ha permès que els infants valoressin més les seves capacitats i 

habilitats (autoestima) i poguessin veure com a tothom hi ha algunes coses que se’ls hi donen 

millor que altres, però que totes les nostres capacitats són de valor. Treballant a l’hora a gestió 

de la frustració i l’esperit d’esforç i superació, remarcant que no passa res quan ens 

equivoquem ja que quan ens equivoquem aprenem.  

 
Per donar resposta a aquests objectius i relacionar-ho amb el centre d’interès durant aquest 

trimestre s’ha optat per treballar mitjançant la pintura i l’escultura i el circ, ja que permetien 

desenvolupar i mostrar als infants les seves capacitats més artístiques i d’expressió, 

competències que no acostumen a ser tant valorades i reforçades pels adults que els envolten.  

 
A continuació es mostren algunes de les activitats més destacades de les que s’han realitzat al 

grup organitzades segons la principal temàtica o aspecte que s’ha tractat en aquestes: 

 

Diversitat de gènere 

Des de Tronada apostem per la coeducació com un acte educatiu intencional. Quan 

coeduquem als nois i a les noies, els hi hem de donar allò que la societat els hi nega: la 

possibilitat de ser ells i elles mateixos i de no haver de respondré als estereotips que la societat 

els imposa per motius de gènere. Per això eduquem donant les mateixes oportunitats als nens 

i les nenes del centre i sobretot educant en el respecte a la diversitat.  



 

 

 
 

Durant el trimestre hem realitzat activitats especifiques amb el grup de grans per treballar la 

consciencia de gènere amb l’objectiu de reflexionar al voltant de les desigualtats i les 

jerarquies de gènere i modificar els prejudicis sexistes basats en la idea de superioritat o 

inferioritat d’un sexe sobre un altre. Aquestes activitats han estimulat canvis cognitius i de 

comportament en els infants i en les seves formes de relacionar-se, i han contribuït a que 

siguin molt més conscients de les desigualtats entre homes i dones i per tant molt més crítics 

davant les situacions sexistes que es donen a la societat. 

 

Així doncs em fet activitats com:  

- Dinàmica de les targetes del gènere: els infants han d’omplir unes frases on 

s’atribueixen diferents adjectius o accions i tenen llibertat per posar de qui són propies: 

nens, nenes, de tots... Es crea un debat a partir de les seves respostes i aportacions. Els 

nens i nenes del grup se’n adonen que inconscientment atribueixen unes 

característiques o unes altres a un sexe determinat i no es plantegen la opció que es 

puguin donar en els dos sexes fins que es llegeix en veu alta. Una de les nenes del grup 

respon que tots dos en totes les frases i explica als companys que atribuïm les 

característiques a un sexe o un altre perquè és el que se’ns ha ensenyat des de petits. 

- Cartells: A partir de la lectura d’un cartells elaborats per les educadores i de les 

reflexions dels propis infants parlem sobre com els mitjans de comunicació, la 

publicitat, i fins i tot, els contes infantils reprodueixen i accentuen les desigualtats de 

gènere. Com va dir una de les nenes del grup: estic farta que els prínceps sempre siguin 

els forts i valents que salven a les princeses. Jo no necessito a ningú em salvo jo sola. 

- Termòmetre de la igualtat de gènere. Els infantsbusquen unes preguntes per Tronada 

relacionades amb la desigualtat de gènere, les llegeixen en veu alta i es posicionen a la 

sala en el si o en el no, o entre mig d’aquests. Després han de donar les raons de 

perquè s’han posicionat d’aquesta manera. L’activitat té com a objectiu de treballar 

l’opinió critica dels infants davant les diferents situacions de la societat en la que viuen, 

i fer-los reflexionar al voltant de les desigualtats de gènere que existeixen en aquesta. 

- Celebració del dia de la dona. Durant les setmanes previes els infants dels grups de 

mitjans i grans preparem i assejem conjuntament la canço “Ella” de la cantant Bebé per 

oferir-la a les dones de la nostra vida amb motiu de la celebració del dia de la Dona. Les 

educadores vam considerar molt important aquesta cançó pel missatge que tranmetía 

als infants i especialment a les nenes: Hoy vas a ser la mujer que te de la gana de ser. 

Cadascú ha de ser lliure per poder ser com vulgui, sense haver de respondre a unes 



 

 

 
 

característiques o altres de forma obligatoria per ser home o dona. A més de la cançó, 

el grup de mitjans va elaborar un manifest amb algunes de les aportacions dels infants 

en les diverses activitats fetes durant aquella setmana, que vam llegir els dos grups 

conjunament (Annex 7.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Diversitat funcional 

Considerem que el centre diari es un espai idoni per educar i experimentar la convivència els 

uns amb els altres de forma inclusiva. Treballem per una educació en valors que permeti la 

modificació d’actituds i conductes. I organitzem i dinamitzem activitats on tothom pugui 

participar i on fomenten que els infants no percebin la diversitat funcional com una restricció 

social que aïlla i exclou a les persones de poder participar en la vida social. 

El dia 27 de Febrer amb motiu de la celebració de les malalties rares voliem treballar sobre la 

diversitat i com aquesta ens enriqueix. El dia abans (dia de jocs a l’exterior) no podem sortir 

perquè plou així que decidim treballar aquell dia la dinàmica sobre la diversitat. 

- Dinàmica la diversitat ens enriqueix Donem 

a cadascun dels infants un full amb un cercle i 

cadascú ha de crear el seu propi dibuix a 

partir d’aquest. Surten creacions 

completament diferents i els infants queden 

molt sorpresos de les diferencies en els seus 

dissenys tot i haver començat tots amb la 

mateixa base. Amb l’exposició de les seves 



 

 

 
 

creacions es genera un debat i reflexió al voltant de com la diversitat ens enriqueix i de 

lo avorrit que seria el món si tots fóssim iguals.  A partir dels interessos i les aportacions 

dels infants en aquest espai sorgeixen reflexions al voltant de la diversitat en 

l’orientació sexual i de la diversitat cultural. Aquesta activitat ajuda al grup a valorar 

molt més les capacitats dels companys amb diversitat funcional i a integrar-los molt 

millor en el grup i les dinàmiques. 

 

- Coneixement i conscienciació altres realitats. Les malalties minoritàries: distròfia 

muscular de Duchenne. Els grups de Mitjans i grans conjuntament visionem un vídeo 

que explica el dia a dia d’una persona que pateix aquesta malaltia. Després s’obre una 

xerrada i espai de debat entre els infants. Es proposa als dos grups gestionar i 

col·laborar en la recollida de taps de plàstic per una associació amb famílies amb nens i 

nenes amb distròfia muscular Duchenne (“Somriures Valents”) a través de elaboració 

panells informatius per la recollida de taps que es pengen a les instal·lacions de 

Tronada al costat de la capsa on dipositar-los per la seva recollida. Els infants han estat 

molt participatius tant en l’elaboració dels cartells com en la recollida dels taps. 

 

Diversitat afectiva 

Una gran part de les aportacions durant les assemblees i els espais de compartim vivències i 

experiències han girat al voltant de temes relacionats amb la diversitat: diversitat de gènere, 

diversitat funcional i també al voltant de la diversitat afectiva. Pensem que treballar aquests 

temes és molt important per ajudar als infants a expressar les pròpies opinions i emocions amb 

paraules i per ser capaços d’escoltar les dels altres. 

- Amb motiu de la celebració del dia de Sant Valentí reflexionem i dialoguem sobre 

l’amor i sobre les relacions de parella. Es treballa la idea que les relacions (pares -fills, 

amics, educadors-infants) sempre es basen en l’estima i la preocupació per l’altre i la 

importancia d’estimar-nos a nosaltres mateixos.També es parla de les actituds i rols 

dins de les relacions i dels diferents tipus de relacions de parella (heterosexuals i 

homosexuals). És un tema que crea bastant controversia en el grup i que els costa una 

mica més treballar. Pensem que es molt important fomentar actituds de respecte vers 

la pluralitat i diversitats de parelles i de famílies, així que durant aquest tercer trimestre 

continuarem treballant-ho ja que ara veiem als infants del grup més disposats a obrir-se 

i a escoltar. 

 



 

 

 
 

Expressió emocions: 

L’educació socioemocional dels infants millora els seu desenvolupament, les seves habilitats i 

les seves relacions ajudant-los a ser una mica més feliços. Així que treballem per adquirir un 

millor coneixement de les propies emocions, desenvolupant l’habilitat de gestionar-les i 

controlar-les i adquirint l’habilitat de generar emocions positives. 

Contínuament s’han fet intervencions i processos de mediació en el grup que han contribuït a 

reduir els conflictes dins d’aquest i a que els infants es sentissin lliure per explicar com es 

sentien a la resta de companys. La majoria dels infants, fins i tot aquells més hermètics, han 

estat capaços de compartir amb el grup les seves pors, els seus conflictes o les seves alegries. 

Tot i que  encaras’ha de continuar treballant perquè aquells infants que es bloquegen 

emocionalment amb més facilitat puguin treure fora allò que senten, ja sigui amb el grup o de 

forma individualitzada. 

Cal dir que l‘educació emocional s’ha treballat de forma tranversal amb la majoria d’activitats i 

amb la pròpia convivència entre els infants i amb les educadores. Però volem destacar dues 

activitats específiques on es va treballar especialment. 

 

- Dinàmica sentim la música. Es donen diferents materials amb els que han de dibuixar 

segons el que els transmeti la música.. Amb aquesta activitat es busca donar un espai 

perquè els infants estiguin amb ells mateixos i on puguin expressar mitjançant l’art que 

els fan sentir les diferents músiques. Es divideix als infants en 4 racons: 

1. Pintem amb el cos. Només podran utilitzar les diferents parts del seu cos per 

pintar (es realitzarà al terra). 

2. Pintem amb materials diferents. Esponges, rotllos de WC, raspall de dents, 

canyetes, bastonets de cotó, pasta. 

3. Pintem utilitzant noves tècniques. Plastidecors aplicant calor. 

4. Pintem amb bombolles de sabó. 

- Missatges de pau. Activitat proposada pel grup amb motiu de la celebració del dia de la 

pau. Tothom escriu en un paper un desig i el fica dins un globus, després s’infla el 

globus, es posen tots a terra i es barregen. Cadascú ha d’explotar un globus amb el cul i 

agafar el paper que hi ha dins. El grup s’asseu en rotllana i cadascú llegeix el que posa al 



 

 

 
 

paper. Tots estan molt ilusionats amb l’activitat i tenen ganes que s’escolti el que 

s’enten i pensen. 

També s’ha de parlar de l’espai compartim vivències i experiencies que com ja em dit amb 

anterioritat ha estat un espai on els infants han pogut compartir opinions i sentiments i on s’ha 

treballat perquè tothom fos capaç de respectar les aportacions dels altres. A més aquest espai 

ha estat de gran utilitat per resoldre els conflictes dins el grup, i es conflictes que teníen lloc 

amb alguns companys de l’escola i que tenien angoixats als infants del grup. 

 

Donar valor als nostres esforços i capacitats 

 

Partim del coneixement de les intel·ligènciesmúltiples i de que cada infants té unes 

característiques que el fan únic, per això busquem educar cada nen i nena des del 

desenvolupament de les seves potencialitats personals, propiciant un treball de descobriment 

personal per ajudar-los a créixer com a persones úniques i irrepetibles. 

 

Treballem amb una metodologia on els infants són els protagonistes i on una de les funcions 

més rellevants de les educadores es crear un clima de confiança i tranquil·litat on es sentin 

valorats i on es reforcin positivament les seves capacitats i els seus avenços.S’han realitzat 

diverses activitats perquè els nens/es s’acceptin a ells mateixos, siguin capaços de reconèixer 

les seves capacitats, tinguin una construcció positiva de la seva imatge i es sentin valuosos 

guanyant així autonomia i autoestima. 

 

- Les paraules màgiques.Aquesta activitat té per objectiu potenciar l’autoconcepte i 

l’autoestima dels infants del grup alhora que permet que els infants valorin de forma 

positiva a la resta de companys. Primerament cada infant col·loca en un post-it tres 

coses que no li agraden d’ell mateix (tant físiques com de caràcter). Després es 

col·loquen en dues fileres quedant en parelles un davant de l’altre, escriuen una cosa 

positiva de qui tenen davant i li enganxen el post-it al cos. Quan la parella ha acabat els 

infants d’una de les fileres es mouen un lloc cap a la dreta i queden davant d’un nou 

company del que també han de possar una característica positiva, una qualitat.  Al final 

de l’activitat els infants queden plens de papers amb coses bones que han possat d’ells 

els seus companys. 



 

 

 
 

- Túnel de l’autoestima. Entre tot el grup es fa un túnel i una persona passa pel mig amb 

els ulls tancats mentre la resta del grup li diu qualitats i coses positives que té o que 

transmet a l’oïda. 

Aquestes dues activitats permeten descobrir i reconeixer potencialitats personals 

de les que potser no eren onscients i contribueixen a que tinguin una imatge 

positiva d’ells mateixos. 

- Concurs tu si que vales.Aquesta activitat dona la possibilitat als infants de demostrar 

les seves capacitats i hablitats en l’àmbit que ells desitgin treballantaixí l’autoestima i 

l’autoconeixement. A més, els és d’utilitat per perdre la vergonya i actuar en públic,  

per desenvolupar la creativitat i per millorar la cooperació i el treball en equip. Cada 

participant té un número de càsting i poden actuar sols o per equips. Les persones que 

no estan actuant tenen unes targetes verdes per votar si els ha agradat l’actuació. No 

es voten les actuacions com be o malament sinó que tothom només té cartolines 

verdes per mostrar quan els ha agradat l’actuació. Tot i ser un concurs no hi ha un únic 

guanyador, sinó que tots guanyen perquè s’han esforçat i reben un premi final. Als 

infants el agrada molt com acaba el concurs i demanen fer-ho un altre dia 

conjuntament amb el grup de mitjans. 

- Reforç positiu constant en les estones de reforç educatiu i en la realització de els 

diferents activitats. 

- Frases motivacionals i positives a la pissara de la sala tots els dies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Tolerancia a la frustració 

El infants del grup de grans són en general un grup de nens i nenes amb poca tolerància a la 

frustració que mostren actituds d’exigència e immediatesa (poca capacitat d’espera i 

paciència)i que s’enfaden o s’angoixen quan no reben allò que volen o quan no aconsegueixen 

allò que es proposen. Per això hem considerat necessari realitzar diverses activitats on ells i 

elles poguessin començar a aprendre a gestionar i tolerar la frustració, fet que els permetrà 

que puguin enfrontar-se a les diverses situacions que se’ls presentaran al llarg de la seva vida. 

- Reforç continu que tota equivocació és una nova oportunitatd’aprenentatge. S’ha 

treballat intentant mostrar als infants com les situacions que són problemàtiques i els 

presenten dificultats són una excel·lent oportunitat perquè aprenguin coses noves, ja 

que d’aquesta manera aniran adquirint eines per poder resoldre el problema si es torna 

a presentar. I la importància que té esforçar-se per aconseguir les coses, ja que 

aquestes no sempre sortiran com un vol o desitja a la primera. 

- Som artistes de circ. Joc lliure per racons amb les diferents eines que 

disposem.Masses, pilotes, anelles, diàbolo, xanques... De seguida s’enganxen a la 

dinàmica i escolten atentament les indicacions i consells dels educadors. Alguns infants 

s’enfaden perquè no els surten els malabars des del primer moment però se’ls fa 

entendre que es una activitat que s’ha de practicar molt perquè surti. Es fa un reforç 

positiu dels seus esforços i es valoren els seus avenços potenciant així el seu autoestima 

i les seves ganes de continuar intentant-ho. Tot i la frustració inicial demanen continuar 

fent malabars altres dies perquè s’ho han passat molt bé i volen aconseguir que els 

surtin millor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

- Pilotes d’arròs i plastilina galàctica. En les pilotes d’arròs moltes d’elles es trenquen en 

finalitzar la tarda o mentre les estan fent, aprenen que han d’anar amb molta cura 

perquè no es trenquin i que han de tenir paciència per omplir el globus de mica en mica 

amb l’arròs. Pel que fa a la plastilina a alguns infants que s’esforcen i la treballen amb 

paciència els hi surt bé, d’altres volen fer-la tant ràpid que no treballen bé els 

ingredients i els costa bastant aconseguir fer-la. Amb aquestes activitats els infants van 

poder experimentar com gestionar la frustració quan no obtenim el resultat obtingut. I 

van ser capaços de valorar positivament l’estona que van estar gaudint de l’activitat. 

- Reforç educatiu. És segueix una pedagogia activa i Montessori on els infants aprenen a 

través del joc i dels materials manipulatius. El fet d’aprendre de maneres diferents els 

ajuda a sortir del bloqueig que moltes vegades els provoca la dificultat per assolir 

alguns aprenentatges acadèmics. 

 

Cohesió de grup 

Donat els conflictes dins el grup de grans i la visible separació d’aquest en dos subgrups, s’ha 

intentat fer amb ells un treball constant vers la participació no excloent i el respectepels 

demés. Totes les activitats que s’han realitzat han contribuït a una major integració de tots els 

infants i una major cohesió en el grup, tot i que encara han de continuar millorant en aquesta 

línia. 

- Jocs d’equip. S’ha treballat principalment a partir de jocs d’equip com la gimcana 

artística o la gimcana de la cohesió, el joc copiem els símbols o els diferents jocs de 

distensió proposats i consensuats pel grup que s’han realitzat després de les 

assemblees. En aquests jocs per aconseguir passar totes les proves o que el joc sortís bé 

era necessari que tots els infants col·laboressin amb el seu equip per aconseguir-ho, i 

que per tant s’esforcessin per treballar tots junts. 

 



 

 

 
 

 

- Assembles i espais compartim vivències i experiències.També s’ha treballat la cohesió 

grupaldurant aquests espais esforçant-se tots junts per gestionar i resoldre els 

conflictes en el grup dialogant i buscant solucions conjuntament, compartint opinions i 

pensaments al voltant del bullying i fent pinya contra aquest tipus d’assetjament a una 

companya en l’escola.  Cal destacar l’assemblea en que els infants decideixen de forma 

consensuada i valorant totes les opinions el nom del grup de grans “Sister & Brothers” i 

en la que també expressen lliurement i respectant el torn de paraula que significa per 

ells Tronada. I també l’assemblea on cada infant explica els canvis que està disposat a 

fer perquè la dinàmica del grup millori. 

- Festa d’acomiadament de trimestre. L’últim dia del trimestre vam fer una festa de 

tancament on van participar els infants i algunes de les seves famílies.  En aquesta festa 

primerament es va realitzar una gimcana per equips i després vam berenar tots junts. 

Per últim es va ensenyar a les famílies la cançó de Tronada. Va ser una tarda molt 

divertida on tots h van passar bé i van gaudir jugant junts. La festa va permetre crear 

uns vincles afectius propers entre educadors, nens/es i famílies i ens va permetre 

relacionar-nos per primera vegada a algunes famílies. 

- Celebració d’aniversaris. Durant aquest trimestre s’han celebrat les festes d’aniversari 

dels infants que han complert anys berenant pastís tot el grup junt a la nostra sala. 

Aquestes celebracions han permès treballar el reconeixement i l’autoestima dels 

nens/es que feien anys i gaudir d’un dia especial per ells o elles on tothom ha 

col·laborat amb molta il·lusió. En els dos aniversaris celebrats va sorgir del propi grup 



 

 

 
 

elaborar una postal per la persona que feia anys on tothom li escrivís una bonica 

dedicatòria. 

- Cançó Tronada. Al llarg del trimestre conjuntament amb el grup de mitjans hem estat 

realitzant diferents assajos de la cançó de Tronada (Annex 7.4). Els dos grups es senten 

molt identificats amb aquesta cançó i l’utilitzen com a himne sempre que fem alguna 

sortida o tenen ganes de cantar i mostrar la seva unió com a Tronada. Els darrers dies 

vam ensenyar la cançó als grups de petits i joves. 

A més de les activitats acabes d’esmentar durant el trimestre s’han realitzat altres activitats, 

com la celebració del Carnestoltes, que es troben recollides en les programacions setmanals 

(veure annex 7.2) 

 

 

4. Recursos humans 

 

Tots els grups del centre diari estan formats per una educadora referent i monitors de lleure 

en pràctiques. En el cas del grup de grans durant el trimestre s’ha comptat amb l’ajuda de tres 

alumnes de pràctiques, les quals valorem que han aportat molt al grup. Des del primer 

moment s’han vinculat molt bé amb els nens i nenes i s’han adaptat a la dinàmica del grup fent 

aportacions molt interessants i dinamitzant algunes activitats. A més, ha estat de gran ajuda 

tenir-les en el grup ja que en ocasions ha possibilitat a l’educadora alliberar-se per poder fer 

una intervenció més individualitzada amb algun nen/a que ho requeria, situació que sense 

elles hauria estat impossible per la manca de temps i espais. 

L’educadora referent és l’encarregada d’assumir les tasques de planificació i dinamització 

quotidiana de les activitats (amb suport de les monitores), del seguiment individualitzat dels 



 

 

 
 

infants, de les coordinacions amb altres agents, del treball amb les famílies, i de les tasques de 

gestió interna (elaboració de registres, avaluacions, PEI, memòries...) Així com de 

l’acompanyament i seguiment de les monitores en practiques. 

 
Tot l’equip treballem conjuntament seguint una mateixa líniapedagògica i educativa i 

plantejant criteris comuns d’intervenció. Per possibilitar això l’equip d’educadores ens reunim 

un cop per setmana per fer un traspàs de les informacions, per parlar d’intervencions 

concretes i per establir criteris i tasques d’organització interna que ens ajudin a millorar la 

nostra intervenció. També setmanalment ens coordinem amb una de les gestores de 

l’Associació (treballadora social del pla d’acció comunitària de Can Peguera) que ens fa d’enllaç 

amb Serveis Socials i amb qui treballem aquells casos més complexes. 

D’altra banda diàriament cada educadora es reuneix amb les monitores de pràctiques abans 

de començar la intervenció directa amb els infants per planificar i preparar les activitats, 

materials i espais, i al acabar a tarda per posar en comú i fer una valoració de com ha anat el 

dia (activitats i infants). S’aprofiten aquests espais per consensuar amb l’equip educatiu de 

cada grup certs aspectes o situacions que el grup viu amb els infants. 

En els moments que sorgeixen situacions que són difícils de resoldre, tots els membres de 

l’equip educatiu, siguem del mateix grup o no, ens recolzem i fem costat, ajudant-nos a buscar 

noves estratègies davant d’aquestes situacions més complexes. 

 

5. Recursos materials 

 

La majoria de material tant fungible com no fungible utilitzat per les activitats; colors, fulls, 

globus, pintura, pinzells, gomets, jocs de taula, ordinador... ha estat material que teníem 

disponible a la pròpia associació. Però també hem reposat alguns materials i comprat de nous 

per la realització de diferents tallers i activitats. Cal destacar que aquest trimestre hem tingut 

la festa de carnestoltes el que ha suposat haver de fer una despesa extra per comprar nous 

materials per enllestir les disfresses dels infants. 

Alhora el casal de barri la Cosa Nostra ens ha facilitat equip de música i altaveus quan els hem 

necessitat i ens ha cedit l’espai de cuina per la realització d’activitats. 



 

 

 
 

També hem rebut material d’altres associacions o entitats que em pogut repartir entre els 

nostres infants: carpetes i llibretes, o que em pogut utilitzar per les activitats: jocs. 

 

6. Avaluació trimestre 

 

El trimestre comença amb un nou canvi en l’equip educatiu del centre. El primer trimestre el 

grup de grans tenia com a referents una parella educativa formada per (educadora social e 

integradora social), però aquest trimestre l’associació no pot assumir a totes dues i es decideix 

que els grups només tinguin com a referent una educadora social cadascun. Per acompanyar a 

les educadores en aquest nou procés s’incorporen diversos alumnes de pràctiques de monitor 

de lleure en els grups. Entren a formar part del grup de grans tres alumnes de pràctiques. Cal 

dir que des del començament tots els infants han acceptat favorablement les noves 

incorporacions i han començat a establir relacions i vincles amb elles. Ja en les primeres 

assemblees van demanar que volien fer una sèrie d’activitats com el túnel del terror i que els 

agradaria que elles formessin part. També les han incorporat en les activitats, els hi ha 

demanat ajuda durant l’estona de reforç i les han trobat a faltar si no venien. 

 

El fet de ser quatre adults en el grup ha estat de gran ajuda per l’educadora ja que en ocasions 

ha permès alliberar-se per poder fer una intervenció més individualitzada amb algun nen/a 

que ho requeria. Això es veu clarament reflectit en els registres de tutories amb els infants 

(annex 7.1c). Aquestes tutories han tingut lloc especialment durant les estones de temps lliure 

(on tots els educadors estàvem disponibles) i durant el reforç educatiu. Aquesta intervenció 

individualitzada ha donat la possibilitat de conèixer molt més als infants i la seva situació 

sociofamiliar, d’enfortir els vincles amb ells i de donar-los espais més íntims on poder 

expressar-se lliurement i on reconduir les seves angoixes o neguits per les situacions personals 

o familiars que estaven vivint.  

 

Tot i que durant el trimestre s’han trobat espais per fer tutories individuals amb els infants i 

entrevistes amb les famílies creiem que es necessari disposar de més temps i espais, per poder 

parlar amb els infants i per poder conèixer i treballar amb les diferents famílies, ja que 

considerem indispensable treballar amb elles per poder donar una atenció integral dels 

infants.   

 

Degut a la dinàmica general del grup al final del primer trimestre vam considerar necessari 



 

 

 
 

continuar amb els objectius del primer trimestre per remarcar la importància d’aquests i per 

poder assolir-los de forma satisfactòria. A més, vam afegir alguns de nous adaptats a les 

necessitats i capacitats tant individuals com col·lectives del grup.  

 

En relació als objectius: ser respectuosos amb el grup d’iguals i amb els adults, ser capaços de 

respectar les normes de convivència pactades en el grup (respectar torn de paraula, tractar 

amb respecte els companys...) i participar activament en els jocs i activitats, tots ells objectius 

del primer trimestre, podem veure com al llarg de les primeres setmanes aquests no s’estan 

assolint, ja que es continuen percebent actituds disruptives i desafiants d’una part del grup. 

Considerem que és un grup al que li costa molt acceptar els límits i normes, i que no estan 

acostumats a respectar-les. A més, molts d’ells davant la marca d’aquests límits i normes 

adopten actituds desafiants amb els adults i de no acceptació dels seus actes no sent capaços 

de parar-se a reflexionar. 

D’altra banda alguns dels infants no són capaços de donar valor als materials i les activitats 

elaborades, tal i com mostren amb la seva queixa constant davant de qualsevol proposta, 

moltes vegades fins i tot abans d’escoltar-la. Aquests infants acostumen a adoptar una actitud 

de pessimisme i desgana sempre que no es fa el que ells volen. 

 

Davant aquestes actituds educadores i monitores decidim reunir-nos per buscar de forma 

conjunta una estratègia educativa encaminada a buscar un canvi d’actitud en el grup, ja que 

les eines utilitzades fins el moment, s’havia parlat amb ells en repetides ocasions, els seus 

comportaments havien tingut conseqüències de dies sense venir  a Tronada o quedar-se sense 

realitzar alguna activitat, eren útils per disminuir aquestes actituds durant uns dies però dies 

després es tornaven a repetir.  

 

Finalment es va valorar que la millor opció perquè fossin conscients de tot el que tenien (no 

només material i activitats que es fan una tarda, sinó també la relació amb les educadores, la 

nostra confiança amb ells...) i que no valoraven era deixar la sala completament buida. Al dia 

següent se’ls va explicar que se’ls havien donat una sèrie de coses que consideràvem que 

serien capaços de cuidar i estimar-se, però que com havíem vist que la seva actitud no anava 

en aquesta direcció havíem valorat que s’haurien de guanyar les coses. Se’ls hi va posar la 

condició que quan comencessin a valorar les coses i adoptessin un canvi d’actitud de veritat 

se’ls aniria tornant tot el que tenien a la sala.  

 



 

 

 
 

Quan els infants es van trobar amb la sala buida i ens vam seure a parlar amb ells alguns es van 

quedar perplexos i altres es van posar a plorar, sembla que per primera vegada van ser 

conscients que les educadores no toleraríem algunes actituds i que havien de fer un canvi. 

Se’ls hi va donar temps i espai perquè expressessin com es sentien i que els estava fent pensar 

tot això. Se’ls va explicar que davant la reiterada queixa que tot en paraules textuals d’ells “és 

una merda i que s’avorreixen” aquella tarda no faríem res i estaríem tota l’estona asseguts en 

silenci.  

 

Podem dir que al llarg d’aquestes primeres setmanes i en certa manera també al llarg del 

primer trimestre hi ha hagut dos grups diferenciats dins del grup de grans. D’una banda aquell 

que han conformat els infants més disruptius als que els costa més atendre les explicacions, 

respectar als companys i educadors i participar en les activitats. I d’altra banda aquells que es 

motiven i participen activament en les activitats i dinàmiques, que tracten amb respecte i es 

relacionen de forma positiva amb els companys i les educadores, i que cuiden i s’estimen 

l’espai de Tronada. Aquest segon grup,  tal i com han posat de manifest en algunes assembles, 

espais compartim, tutories i espais individualitzats, no es senten còmodes ni partícips del joc 

del primer grup. Per això vam valorar que aquesta conseqüència només la complís la part del 

grup que mostrava comportaments més disruptius i desafiants ja que no tots tenien la mateixa 

responsabilitat en aquesta situació i no consideràvem just anar en detriment d’aquells infants 

que tenien una bona actitud i que s’estimaven i cuidaven Tronada. 

 

Aquesta estratègia va ser molt efectiva i els infants van fer una millora notable en el seu 

comportament. Després d’aquesta conseqüència els infants han mostrat una actitud molt més 

respectuosa i col·laboradora amb les educadores, ajudant-se entre ells a respectar les normes ( 

li has fet una pregunta a l’educadora i t’està contestant pots fer silenci i escoltar el que et 

diuen) i han participat amb més ganes i motivació en les activitats proposades. Em de 

continuar treballant en aquesta direcció perquè encara hi ha moltes coses ha millorar però 

valorem molt positivament els avenços del grup en les darreres setmanes. 

 

D’altra banda el fet de disposar de nous espais d’expressió i comunicació, a més de l’espai 

d’assemblea, com l’espai compartim vivències i experiències i de treballar mitjançant el centre 

d’interès expressem-nos, han permès als infants ser més conscients de les seves emocions i 

opinions, posant paraules al que pensaven i sentien i sent capaços de mostrar-les davant el 

grup, que generalment ha estat capaç de respectar-les i no jutjar-les. També han permès 



 

 

 
 

resoldre els conflictes sorgits dins el grup, valorar els propis esforços i capacitats, treballar la 

tolerància a la frustració i parlar i reflexionar de diversos temes adoptant una actitud crítica i 

constructiva davant de les situacions que es donen en la societat. 

 

El fet de disposar de l’espai compartim totes les tardes ha fet que els infants no fessin tantes 

aportacions per les assemblees, però considerem que és un espai que continua sent molt 

profitós ja que els dies que no hi havia propostes de temes a parlar s’han dedicat per debatre 

al voltant de temes relacionats amb l’organització del grup i de la sala, com la decoració de la 

paret gran de la sala (mural que significa per mi Tronada), la decisió del nom del grup o el tema 

del projecte del còmic. A més, que les assemblees fossin més curtes també ha possibilitat 

realitzar el joc escollit pels infants després d’aquesta, donant-los així més autonomia i poder 

de decisió en les activitats.  

 
Tot i que encara ens trobem amb moltes mancances en relació a la paciència, l’escolta activa i 

el respecte al torn de paraula, aquests espais de diàleg i participació han ajudat als infants a 

gestionar-se com a grup, i han contribuït a millorar la relació i el respecte entre els nens i 

nenes.  

 
Tant els espais proporcionats com les activitats realitzades han contribuït a que es pugues 

veure un grup més unit entre ells, capaços d’acceptar la diversitat dins el grup i d’integrar en 

les activitats a companys amb els que abans no volien participar o ho feien per obligació. Es 

necessari remarcar que en aquest sentit hi ha hagut moments molt bonics com la celebració 

d’aniversari de dos de les nenes del grup, on han estat els propis nens i nenes els que han 

demanat poder escriure’ls una targeta amb felicitacions i paraules boniques, o quan alguns 

infants del grup han demanat a algun dels infants amb diversitat funcional que es posseint 

amb ells per fer un joc ja que se’ls donava molt bé. 

 

En relació al reforç educatiu el fet de tenir un grup molt divers a l’hora de fer activitats 

relacionades amb aquest ha comportat que s’han hagut de realitzar diferents materials 

adaptats a les capacitats i les necessitats de cadascun dels infants. A més el fet de tenir dos 

infants amb NEE ha requerit que en molts moments i hagués una persona fent un reforç més 

individualitzat amb ells. També hi ha hagut altres infants que han requerit d’aquest reforç més 

individualitzat tant per les seves dificultats d’aprenentatge com per la seva poca dedicació i 

responsabilitat vers els deures (no apuntar res a l’agenda, deixar-se-la a casa per no fer els 

deures, distreure’s constantment si no hi ha cap adult al costat...) 



 

 

 
 

 

Per contribuir a construir una bona atmosfera de treball s’ha canviat la disposició o 

organització dels infants a la sala respecte del trimestre anterior. En aquell trimestre els infants 

es dividien en dues taules a la seva elecció el que feia que es tornessin a veure més ressaltats 

els dos subgrups que conformaven el grup de grans. També ens trobàvem que en alguns 

moments hi havia xivarri i l’ambient no era el més profitós per l’adquisició i la millora 

d’aprenentatges, ja que els infants que van a la mateixa escola es començaven a distreure i es 

posaven a parlar. Així que es decideix dividir als infants en tres taules i que hagin de rotar de 

taula cada setmana. Aprofitant que ara som 4 adults en el grup (1 educadora i 3 alumnes de 

pràctiques), amb aquesta disposició de taules pot haver-hi una educadora per taula més una 

educadora de suport i per tant,  això ens permetno només que hi hagi un millor ambient de 

treball sinó també realitzar un reforç molt més individualitzat.  

 

Arrel de les coordinacions realitzades amb les escoles i de les observacions fetes per les 

educadores:  els infants pràcticament no porten deures de l’escola, i que quan els acaben els 

desmotivava molt continuar treballant amb recursos de reforç acadèmic, es valora que la 

millor opció es que l’espai de reforç estigui dividit en un primer espai on els infants disposin de 

temps per fer els deures de l’escola i un segon espai on puguin treballar els continguts 

curriculars d’una forma lúdica a partir de materials més atractius i motivadors, com jocs 

manipulatius o jocs de taula.  Al llarg del trimestre em incorporat a l’espai de reforç educatiu 

diferents materials manipulatius, jocs de taula, jocs de raonament matemàtic , de lèxic i 

gramàtica, d’expressió oral i de lectoescriptura. Creiem que la introducció dels nous materials 

ha estat molt ben rebuda pel grup i que aquesta nova metodologia ha funcionat molt millor, 

amb una major participació e implicació dels nens i nenes. A més, això ha permès augmentar 

l’autoestima dels infants al poder veure que tots tenien habilitats i capacitats en diferents 

àmbits. Per aquests motius em decidit continuar creant nous materials per aportar a aquest 

espai.  

 
D’altra banda hem cregut necessari mantenir l’espai de lectura tots els dimarts ja que és un 

racó molt valorat i aprofitat pel grup i continuar els dijous treballant per projectes. El projecte 

d’aquest trimestre, escollit pel propi grup d’infants, ha estat l’elaboració del còmic de Tronada, 

que es continuarà fins a final del curs. 

 
Com es pot veure en els registres (Annex 7.1e) aquest trimestre degut a la reducció del 

nombre d’hores i de professionals, i a la necessitat d’adaptació als canvis que han tingut lloc al 



 

 

 
 

Centre Diari ens ha estat molt complicat poder establir coordinacions amb els diferents serveis 

de la xarxa (escoles, serveis socials...). També cal dir que amb serveis socials no només ha sigut 

un tema de manca de temps, sinó la dificultat de compaginar agendes amb les professionals de 

Serveis Socials referents dels nostres infants. Per aquest motiu al coordinació amb serveis 

socials s’ha realitzat mitjançant la treballadora social del Pla d’Acció Comunitària  de Can 

Peguera i membre de la junta gestora de Tronada. Amb ella em treballat mitjançant les 

reunions de casos, on em fet un traspàs d’informació d’aquells infants i famílies amb situacions 

més complexes i on em buscat estratègies d’intervenció de forma conjunta. D’altra banda 

també ha estat complicat fer entrevistes amb famílies, ja que en el grup de grans no podem 

realitzar trobades informals de traspàs d’informació amb les famílies a l’entrada o sortida del 

centre, ja que els nens i nenes marxen sols, i per tant hem de poder buscar espais per trobades 

formals on poder establir una relació amb elles. Tot i això si que em trobat alguns espais, 

després d’acabar l’atenció directa amb els infants, on ens em pogut vincular més amb algunes 

famílies el que ha possibilitat conèixer millor les seves situacions permetent-nos entendre 

millor les necessitats d’alguns infants i donar una resposta més adient a aquestes. A més em 

realitzat diverses festivitats i celebracions (Carnestoltes, celebració del dia de la dona i festa de 

tancament de trimestre) on hem convidat als pares i mares dels infants per vincular-los a la 

dinàmica de Tronada. Tot i que a les primeres celebracions vam tenir poca participació de les 

famílies, cada cop han vingut més famílies fet que valorem molt positivament.   



 

 

 
 

7. Annexos 

 

7.1 Registres 

 

a) Assistència 

 



 

 

 
 

b) Dutxes 

Durant aquest segon trimestre en el grup de grans no s’ha dutxat cap infant ja que han expressat que no tenien ganes de dutxar-se a Tronada d’una banda 

pel fred i d’altra banda perquè els dimarts fan educació física a l’escola i per tant els suposa un embolic portar una roba de recanvi per després d’educació 

física i una altra roba de recanvi per després de la dutxa. Se’ls explica que el fet de dutxar-se és una manera més de treballar hàbits i que seria important 

que es dutxessin, però no estan gaire receptius. Es decideix canviar el dia de dutxes a dimecres per facilitar-los el poder dutxar-se, però tot hi així cap infant 

es dutxa durant aquest trimestre.  

c) Tutories individuals 

 



 

 

 
 

 

d) Entrevistes amb famílies 

 

 

 

 



 

 

 
 

e) Coordinacions 

 

 

*Aquest trimestre les coordinacions amb Serveis Socials s'han dut a terme mitjançant la Sonia (treballadora social del Pla d'Acció Comunitària de Can 

Peguera i persona que ens ha fet de pont amb Serveis Socials) durant les reunions de casos. 

* Coordinacions via correu electrònic amb els educadors de carrer (APC) dels serveis socials de Verdum, Guineueta, Porta. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

f) Trobades festives amb famílies 

 

*En color blau assenyalem si només ha assistit el nen/a 
*En color rosa assenyalem l'assistència del nen/a i la família del nen/a 

 

 

 



 

 

 
 

 

7.2 Programacions setmanals 

Programació Setmana 1: del 22 al 25 de Gener 
 

 
 



 

 

 
 

Programació Setmana 2: del 29 de Gener al 2 de Febrer 
 

 
 



 

 

 
 

Programació Setmana 3: del 5 al 8 de Febrer 
 

 



 

 

 
 

Programació Setmana 4: del 12 al 15 de Febrer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Programació Setmana 5: del 19 al 22 de Febrer 

 



 

 

 
 

Programació Setmana 6: del 26 de Febrer a l’1 de Març 

 



 

 

 
 

Programació Setmana 7: del 5 al 8 de Març 

 



 

 

 
 

Programació Setmana 8: del 12al 15 de Març 

 



 

 

 
 

Programació Setmana 9: del 19 al 22 de Març 

 



 

 
 

 

 

7.3 Manifest dia de la dona 8 de Març 

 

1. 

DEMÀ ÉS 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA. 

DURANT AQUESTS DIES A TRONADA, A MÉS A MÉS DE FER ELS 

DEURES I JUGAR, HEM REFLEXIONAT SOBRE LES DESIGUALTATS QUE ENCARA 

EXISTEIXEN ENTRE ELS HOMES I LES DONES.  

I NOSALTRES, COM A NENS I NENES, CREIEM QUE TAMBÉ TENIM MOLT A DIR.  

 

2. 

NO ENS AGRADA QUE EL COLOR ROSA NOMÉS SIGUI DE NENES I EL BLAU SIGUI DE 

NENS.  

NO ENS AGRADA QUE HI HAGI ESPORTS PER A NENS I ALTRES ESPORTS PER A NENES.  

NO ENS AGRADA QUE LES NENES HAGUEM DE MAQUILLARNOS I VESTIR-NOS D’UNA 

MANERA PER SER BONIQUES. 

 

3. 

NO ENS AGRADA GENS ESCOLTAR PER LES NOTÍCIES QUE HI HA DONES QUE MOREN A 

MANS D’ALGUNS HOMES.  

NO ENS AGRADA QUE EL CATÀLEG DE JOGUINES ENS DIGUI QUINES JOGUINES HEM DE 

DESITJAR SI SÓC UNA NENA O SI SÓC UN NEN.  

 

4. 

NO ENS AGRADA QUE LES FALDILLES SIGUI COSA DE NENES I LES BAMBES DE FUTBOL 

COSA DE NENS. 

NO ENS AGRADA QUE EL CABELL LLARG SIGUI COSA DE NENES, I EL CABELL CURT DE 

NENS.  

NO ENS AGRADA QUE LES DONES COBRIN MENYS DINERS QUE ELS HOMES PER FER EL 

MATEIX TREBALL.  

 

5. 

VOLEM QUE LES DONES I ELS HOMES TINGUIN ELS MATEIXOS DRETS, QUE NO HI HAGI 

MÉS VIOLÈNCIA I SENTIR-NOS LLIURES DE SER COM VOLGUEM SER. I HO VOLEM NO 

NOMÉS DURANT EL DIA 8 DE MARÇ. VOLEM QUE LA RESTA DELS DIES DE L’ANY HO 

SEGUIM RECORDANT I POSANT-HO EN PRÀCTICA.  

 

6. 

PER AIXÒ AVUI US VOLEM CANTAR PER A TOTES VOSALTRES. MAMIS, YAYAS, 

GERMANES, AMIGUES, VEÏNES, TIETES... LES DONES DE LA NOSTRA VIDA.  

 



 

 
 

 

7. 

I US VOLEM DIR QUE US ESTIMEM MOLT I QUE COM DIU LA CANÇÓ QUE ARA US 

CANTAREM, VOLEM QUE SIGUEU “LA MUJER QUE OS DE LA GANA DE SER”.  

 

7.4 Cançó Som Tronada 

 

 

 



 

 
 

 

GRANS TRONADA 

TERCER TRIMESTRE 2017-2018 

 

1. Introducció 

 

A continuació es presenta la memòria del tercer trimestre del grup de grans del Centre Diari de 

l’Associació Juvenil Tronada.  

 
El grup de grans és un grup molt heterogeni amb característiques i necessitats molt diverses 

format per 12 infants (8 nenes i 6 nens) d’edats compreses entre els 10 i els 12 anys. Els infants 

provenen principalment dels barris del Turó de la Peira i de Can Peguera, amb dos infants 

provinents d’altres barris del districte, Ciutat Meridiana i la Guineueta. Cal destacar que ens 

trobem amb un grup majoritàriament de procedència llatinoamericana, on molts dels nens del 

grup són família o van junts al CEIP el Turó de la Peira, la meitat dels infants estan cursant 5è 

de primària en aquesta escola, la qual cosa fa que aquests nens i nenes siguin grup d’amics 

fora de Tronada. Aquest fet en algunes ocasions no ha estat gaire positiu ja que es creaven dos 

subgrups clarament dividits dins del grup de grans i per tant s’ha hagut de treballar per arribar 

a fer cohesió grupal i que tothom es sentís partícip del mateix grup. 

 

Ens trobem amb un grup amb nens i nenes amb dificultats d’aprenentatge, de comportament i 

amb dos infants amb necessitats educatives especials. Aquesta diversitat ha enriquit molt al 

grup però també en alguns moments ha dificultat poder donar una atenció individualitzada de 

qualitat. Considerem que després de la feina realitzada el primer i segontrimestre el grup ha 

començat aquest darrertenint molt interioritzades les rutines diàries del centre; presenten una 

notable millora en la seva cohesió com a grup, tret la dificultat de relació amb alguns 

integrants d’aquest; i mostren una gran millora en les seves actituds i comportaments, sent 

més participatius en les activitats i respectuosos amb els adults i els companys. Tot i aquestes 

millores s’ha de continuar treballant per aconseguir una bona dinàmica general, marcant 

clarament unes normes de convivència que tothom ha de respectar, on els infants s’involucrin 

i es sentin motivats per les activitats que es desenvolupen i on es relacionin de forma positiva 

amb la resta de grups del centre. Per poder continuar treballant en aquesta direcció s’ha 



 

 
 

 

decidit programar el tercer trimestre donant continuïtat a alguns objectius del primer i segon 

trimestre i incorporant-ne alguns de nous segons les necessitats detectades en el grup. 

 

2. Objectius 

 

Com a Centre Diari durant tot el curs hem treballat seguint una mateixa línia educativa, fita 

que hem aconseguit mitjançant l’establiment d’uns objectius generals de centre que es 

concreten en cinc programes que hem considerat clau per poder treballar de forma integral 

amb els infants que atenem al nostre centre:  

• Programa de Reforç escolar 

• Programa d’higiene personal i vida saludable 

• Programa de lleure alternatiu 

• Programa d’atenció a les famílies 

• Programa de participació comunitària 

Aquests objectius s’han intentat assolir diàriament a partir de les rutines i dinàmiques 

comunes per tots els grups del centre recollides en l’horari tipus: arribada i acollida, temps 

lliure, berenar, reforç educatiu, activitats i dinàmiques lúdiques, i tancament de la tarda, on els 

infants han anat adquirint hàbits i valors importants pel seu desenvolupament. 

 
Programes 

 
Objectius Generals 

 
Metodología 

 

 

 

 

 

Programa de 

reforç escolar 

 

• Tenir cura de l’espai  i del material 

• Prendre consciència sobre la 

necessitat i beneficis d’un bon ambient 

de treball, i respectar-lo. 

• Treballar els coneixements  i 

competències propis de cada etapa 

educativa. 

• Ser responsable de les pròpies 

tasques personals (gestió de l’agenda, 

càrrecs, organització i gestió del temps 

d’estudi).  

 
• Pactant i revisant les normes de convivència. 

• Fomentant un to de veu adequat i un ambient 

de calma dins de la sala.  

• Mitjançant el seguiment i acompanyament 

individual en la realització dels deures escolars i 

amb la creació i preparació de materials didàctics 

que estimulin l’adquisició d’aprenentatges 

significatius. 

• Mitjançant estratègies i eines que ens permetin 

dialogar, consensuar i repartir les diferents 

tasques de l’espai (assemblees, espais de paraula, 

càrrecs, etc) 



 

 
 

 

• Mitjançant la revisió i l’acompanyament en la 

gestió de l’agenda. 

• A través de reunions i coordinacions amb les 

escoles de cada nen/a. 

 

 

 

 

 

 

Programa 

d’higiene 

personal i 

vida 

saludable 

• Adquirir i dur a terme els  hàbits 

d’higiene i d’alimentació saludable i 

equilibrada. 

• Comprometre’s a assistir i ser puntual 

de forma regular al centre diari. 

• Adquirir l’hàbit d’ordre i manteniment 

d’espais. 

• Fomentar la responsabilització i la 

cura dels materials personals i 

col·lectius. 

• Mitjançant l’acompanyament i control durant al 

realització de les dutxes setmanals, rentat de les 

dents, rentat de les mans després de qualsevol 

activitat, etc. 

• Oferint un berenar variat i equilibrat en un 

ambient de companyia entre iguals. 

• Dur a terme un control de registre de 

l’assistència i la puntualitat. 

• Conscienciant de la importància del 

manteniment del material  i dels espais i fent-los 

partíceps i responsables en les tasques d’odre i 

neteja. 

• Pactant i revisant les normes de convivència. 

• Duent a terme un registre de control i 

distribució de tasques pel manteniment i la 

higiene dels espais. 

 

 

 

 

 

Programa de 

lleure 

alternatiu 

• Conviure  i ser respectuosos amb el 

grup d’iguals i amb els educadors/es.  

• Integrar-se en el grup i sentir-se 

partícip de les dinàmiques del Centre i 

del grup al qual es pertany.  

• Aprendre noves formes de relació i 

expressió que condueixin a una bona 

convivència. 

• Poder gaudir de relacions positives 

dins del grup d’iguals que afavoreixen 

els seus processos de socialització.  

• Adquirir un coneixement de les 

• Creació d’espais de participació i cooperació on 

els nens i nenes es puguin expresar,  dialogar i 

gaudir en comunitat (jocs, dinàmiques, esports, 

sortides, tallers, assemblees…) 

• Preparar i desenvolupar  dinàmiques i jocs  

adequats que treballin la tolerància, el respecte, 

la cooperació, la cohesió,  la participació, 

pespectives de gènere, etc. 

• Afavorir espais i activitats que responguin a 

l’etapa madurativa en funció dels grups d’edat.  

• Participar amb altres entitats en activitats 

adients als grups. 



 

 
 

 

pròpies emocions i ser capaç de 

gestionar-les amb un/a mateix/a i amb 

els companys/es. 

• Ser responsables dels càrrecs, rutines, 

materials i normes de l’espai. 

• Gaudir en companyia i sentir-se feliç, 

coneixent altres realitats,  obrint la 

mirada, i despertant nous interessos i 

curiositats. 

• Transmetre i promoure estils de relació 

positiva. 

• Saber identificar actituds i comportaments 

negatius i/o discriminatoris, rebutjant-los i 

reconduint-los. 

• Incentivar la igualtat d’oportunitats tenint en 

compte les necessitats i les fortaleses de cada 

infant. 

• Treballar a partir de dinàmiques d’identificació 

de les emocions. 

• Proposant un ventall d’activitats diverses que 

despertin nous interessos, curiositats i 

aprenentatges. 

 

 

 

 

 

 

Programa 

d’atenció a 

les famílies 

• Conèixer, participar i implicar-se en la 

dinàmica del Centre Diari Tronada i en 

el desenvolupament dels infants. 

• Vincular-se i implicar-se en el procés 

socioeducatiu dels nens i nenes. 

• Informar a les famílies de les dinàmiques, els 

conflictes i les evolucions dels infants dins el 

centre diari. 

• Donar a conèixer a les famílies la situació de 

l’infant al centre i responsabilitzar a la família del 

procés educatiu i així transmetre-li protagonisme.  

• Establir trobades periòdiques amb la família per 

fer un seguiment de l’infant. 

• Realitzar activitats on pugui participar la família 

i l’infant. 

• Signar un document de compromís amb els 

drets i deures que tenen les famílies i els infants. 



 

 
 

 

 

 

Programa de 

participació 

comunitària 

• Conèixer els diferents recursos i 

serveis dels que disposa el barri. 

• Participar e implicar-se en les 

activitats i festivitats que tenen lloc en 

el territori i que s’organitzen amb les 

entitats del barri. 

• Establir sortides a diferents recursos del 

territori, com per exemple la biblioteca. 

• Incentivar als infants i les famílies a  la 

participació de les festivitats i activitats de les 

entitats del barri. 

• Establir trobades periòdiques amb la comissió 

d’activitats del barri per ser coneixedors i 

partícips dels propers esdeveniments. 

 

Objectius específics 

En iniciar el curs vam considerar necessari establir a nivell grupal uns objectius específics 

adaptats a les necessitats i capacitats tant individuals com col·lectives del grup. Alguns 

d’aquests objectius formaven part dels objectius generals del centre relacionats amb la 

convivència dins de Tronada amb algunes variacions o afegits per fer-los nostres. Degut a la 

dinàmica general del grup durant els dos primers trimestres vam considerar necessari 

remarcar la importància d’aquests objectius per poder assolir-los de forma satisfactòria.  

- Conviure  i ser respectuosos amb el grup d’iguals i amb els adults.Sent capaços de 

respectar les normes de convivència pactades en el grup (respectar torn de paraula, 

tractar amb respecte els companys...). 

- Aprendre noves formes de relació i expressió que condueixin a una bona convivència. 

- Poder gaudir de relacions positives dins del grup d’iguals que afavoreixen els seus 

processos de socialització. 

- Participar activament en els jocs i activitats. 

- Ser responsables de dur el material personal necessari pel reforç educatiu (motxilla i 

agenda) i tenir cura del material col·lectiu. 

 

Durant el tercer trimestre s’ha continuat treballant per assolir aquests objectius i s’han afegit 

de nous relacionats amb el centre d’interès al voltant del qual han girat les nostres activitats 

tant del segon com del tercer trimestre “Expressem-nos”. Un centre d’interès amb el que es 

pretén facilitar les eines i els espais perquè els infants puguin ser qui ja són.Per poder donar 

resposta als objectius que es mostren a continuació durant aquest trimestre s’ha treballat 



 

 
 

 

 

 

mitjançant dinàmiques i activitats d’expressió corporal i teatre, música, lectura i escriptura... I 

s’han mantingut espais de relació i expressió, com l’espai compartim vivències i experiències. 

 

També durant el trimestre s’han treballat objectius relacionats amb la participació comunitària 

i amb fer xarxa amb els serveis i entitats del barri, donat que em considerat que els infants 

tenen una desconeixença dels recursos i les alternatives d’ocique tenen al seu abast. Alhora 

que se’ls ha donat la possibilitat de fer alguna sortida a altres espais de la ciutat. 

 

- Expressar les  pròpies opinions i emocions amb paraules, sent capaç d’escoltar les 

dels altres sense jutjar-les i respectant els torns de paraula. 

- Aprendre a gestionar la frustració de manera constructiva i donar valor als nostres 

esforços i capacitats. 

 

Tenir una actitud oberta e integradora i relacionar-se positivament entre ells i amb a resta de 

grups del Centre Diari. 

- Gestionar els conflictes amb els companys del grup de forma autònoma aprofitant els 

espais de relació (espai compartim vivències i experiències i assemblea) per dialogar i 

buscar solucions conjuntament. 

- Treballar l’opinió critica davant les diferents situacions de la societat en la que viuen i 

ser capaços d’expressar-lo davant del grup. 

- Participar e implicar-se en les activitats i festivitats que tenen lloc en el territori i que 

s’organitzen amb les entitats del barri 

- Conèixer nous espais i alternatives d’oci i temps lliure disponibles al territori 

 

 

3. Activitats i programacions 

 

3.1 Horari del grup 

 

Per poder establir una pauta diària d’activitats dins del grup, hem preparat una varietat 

d’activitats que puguin donar resposta a la diversitat d’interessos i necessitats dels infants i 

que alhora ens permetin treballar els objectius educatius establerts. Com es pot veure en el 

quadre mostrat a continuació a més dels espais comuns per tots els grups, de l’espai 

compartim vivències i experiències més relaxació i del reforç educatiu, hem dividit les tardes 



 

 
 

 

de la setmana en quatre tipus d’activitats diferents: jocs, dinàmiques, tallers artístics i 

assemblea d’avaluació les quals s’expliquen en el següent punt de la memòria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Programacions setmanals 

 

Seguint l’estructura general de l’horari del grup de grans hem elaborat la programació de totes 

les setmanes d’aquest tercer trimestre. Fent algunes variacions en aquest horari per ajustar-

nos a les diferents festivitats i celebracions i a les activitats realitzades fora del centre. Totes 

aquestes programacions on es detallen de forma concreta les activitats realitzades cada tarda 

queden recollides a l’Annex 13.2 d’aquest document. 

 

4. Programa de reforç escolar 

 

L’espai de reforç està dividit en dos subespais diferents: un destinat a la realització dels deures 

escolars on s’ajuda als infants a adquirir hàbits i estratègies d’estudi que 



 

 
 

 

els permetin poder seguir els deures 

escolars amb el suport de l’educadora i/o 

les monitores; i un l’altre destinat a 

treballar els continguts curriculars i les 

competències bàsiques d’una forma més 

lúdica i autònoma a partir de materials 

més atractius i motivadors. 

 

Es configura el reforç com un espai on poder treballar la confiança, el progrés personal i 

l’autoestima a partir del reconeixement que tots tenim habilitats i capacitats diferents i que 

equivocar-nos es una oportunitat per aprendre.  

 

El reforç ha de ser un espai on els infants experimentin i aprenguin coses noves que els 

enriqueixin. Per això cada dia de la setmana es treballa a partir de recursos diferents: jocs 

manipulatius, jocs de taula, tallers de lectura i projecte d’elaboració d’un còmic, que permeten 

oferir una educació més complerta i enriquidora pels infants on s’estimula la creativitat i la 

curiositat. 

 

- Jocs manipulatius: 

Disposar de materials i jocs manipulatius és un element motivacional pels infants que aprenen 

jugant i participant. És desperta així el seu interès vers l’aprenentatge i es fomenta la seva 

curiositat i participació activa en aquest procés. 

 

Al grup de grans els nens i nenes compten amb dues capses, el calaix de les lletres i el calaix 

dels números, amb materials i jocs manipulatius elaborats o modificats  per les educadores, 

segons els aprenentatges que els infants necessiten reforçar. A través d’aquests jocs poden 

treballar el raonament matemàtic (el dominó de les fraccions, el dominó de les divisions, les 

anelles de les operacions, el rummikub…), el càlcul mental (bingo d’operacions combinades, el 

memory de les multiplicacions, les cartes de les sumes i restes, el sumarchís, el monstre de les 

multiplicacions...) el lèxic i la gramàtica (emcote, scrabble, scatergories, la maquina de les 

paraules, letra a letra…) o l’expressió oral i escrita (joc de trobar las imatges que comencen per 

una lletra, lectura amb veus…). 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Taller de lectura i escriptura: 

Tots els dimarts es treballa mitjançant els tallers de lectoescriptura. Possibilitant aquest espai 

es pretén tant enfortir les seves capacitats d’atenció, concentració i comprensió com estimular 

la seva creativitat, fantasia e imaginació. Les educadores considerem indispensable treballar 

aquestes competències amb els infants ja que creiem que són bàsiques pel seu 

desenvolupament.  

La lectura ajuda als infant a dominar molt millor la llengua ja que els permet adquirir nou 

vocabulari, els ensenya a utilitzar correctament el llenguatge i els permet observar com 

s’escriuen correctament les paraules i com es construeixen frases. Això els dona eines i 

recursos per expressar-se tant oralment com de forma escrita, i augmenta les seves habilitats 

socials i de relació amb els altres. A més tant la lectura com l’escriptura els ajuden a entendre 

millor les situacions que els envolten i els permeten expressar les seves emocions. 



 

 
 

 

Per despertar l’interès i la curiositat vers la lectoescriptura i que els infants no ho vegin com 

una obligació o com una cosa avorrida s’han adquirit i creat materials lúdics amb els que 

treballar  com els daus per construir histories o les targetes per llegir amb veus de 

personatges. També s’ha creat un espai amb matalassos i coixins, al costat de la petita 

biblioteca de la sala, on puguin estar còmodes fomentant un bon ambient de treball. 

A més, durant la segona meitat d’aquest trimestre per incentivar i animar als infants amb la 

lectura, les tardes de lectoescriptura s’han realitzat a la Biblioteca de Nou Barris. Els nens i 

nenes han pogut disposar de nous llibres i han gaudit d’un nou espai, fet que els ha motivat a 

llegir. D’altra banda amb aquesta nova forma de treballar la lectoescriptura també s’han 

treballat rutines i hàbits de convivència com el silenci i el respecte a la resta de persones que 

estaven a la biblioteca. 

 

 
- Jocs de taula:  

Dinamitzem jocs de taula que reforcen aspectes més competencials i vivencials com són la 

creativitat, l’atenció, la concentració i les habilitats socials i comunicatives (jungle speed, 

memory de les cartes de poker, dobble, tabbu, pictionary, parxís, dominó, uno, cluedo…) 

 
- Projecte còmic:  

Des del Centre Diari considerem que els nens i nenes s’han d’involucrar en el seu propi procés 

d’aprenentatge i de creixement personal. El treball per projectes posa a treballar als infants, 

els obliga a assumir responsabilitats i els dona l’oportunitat de tenir un paper actiu en tot 

moment que els permet sentir-se motivats i amb ganes d’aprendre coses noves. 



 

 
 

 

L’elaboració d’un còmic per part dels infants els permet deixar fluir la creativitat i la imaginació 

i relacionar els seus aprenentatges amb la societat que els envolta. És el propi grup qui escull 

de forma consensuada realitzar aquest projecte “l’elaboració del còmic de Tronada” 

relacionant-lo amb els seus interessos i motivacions. 

Durant el segon trimestre aquesta metodologia de treball va ser valorada pels infants ja que 

podrien obtenir un producte final del seu compromís i els seus esforços, i per tant trobarun 

sentit a allò que estaven fent, però davant els nous materials i jocs manipulatius disponibles i 

la poca motivació d’una part del grup des del començament aquest projecte ha anat perdent 

interès pels infants. Davant d’aquest desinterès generalitzat s’ha deixat aquest projecte com a 

voluntari per aquells infants que el vulguessin continuar realitzan i s’ha obert un espai de jocs 

manipulatius per la resta del grup. 

5. Programa d’higiene personal i vida saludable 

 

5.1 Berenars 

 

Cada tarda els grups de grans, mitjans i petits (dilluns i dimecres) ens reunim al passadís del 

centre per berenar tots/es junts/es i compartir una estona en comú. Cada dia de la setmana un 

grup és l’encarregat de parar taula i un cop tothom ha acabat de recollir i netejar tant les 

taules com el passadís (escombrar i fregar). Aquesta tasca és realitzada pels nens i les nenes 

del grup de grans tots els dimecres. D’altra banda tots els infants col·laboren diàriament en la 

recollida i neteja del berenar recoolint la seva cadira i rentant el seu got. 

Per fomentar una alimentació equilibrada i uns hàbits de vida saludables el berenar diari dels 

nostres infants consisteix en un entrepà, una peça de fruita i un lacti. En l’etapa de creixement 

és summament important que l’alimentació sigui equilibrada i variada per tal d’assegurar les 

necessitats nutricionals dels infants i els/les adolescents i des del nostre centre procurem que 

així sigui. 

En relació als hàbits d’higiene personal els nens i nenes tenen completament interioritzat 

l’hàbit de rentar-se les mans abans de berenar amb aigua i sabó i de rentar-se les dents 

després. 

5.2 Jocs i activitats ludicoesportives 

 



 

 
 

 

Eduquem i acompanyem als infants utilitzant el joc i les activitats lúdiques i esportives com a 

mitjans per a engegar processos d'aprenentatge. Treballem amb el joc com a estratègia 

educativa ja que és una estratègia engrescadora i motivadora pels nens/es i que dona resposta 

als seus interessos facilitant així la seva implicació. Aquests espais ens permeten incidir en el 

treball de les seves habilitats personals i socials com són el respecte mutu, la cooperació, 

l’empatia, la cohesió, la tolerància a la frustració, l’acceptació o el respecte a les normes, 

contribuint així a unes relacions més positives en el grup. 

A més, a partir de la dinamització d’aquests espais lúdics aconseguim treballar hàbits de vida 

saludables de forma divertida en una etapa vital on el joc i l’esport són molt importants per un 

bon desenvolupament dels infants. 

 

En aquest darrer trimestre el grup de grans em realitzat diverses sortides als parcs del territori 

per realitzar allà aquests jocs i activitats, sortint així de les instal·lacions dels centre i donant 

l’oportunitat als infants de poder coneixer i gaudir de les diferents zones del barri. 

 

6. Programa de lleure alternatiu 

 

El lleure educatiu és ideal per potenciar nousprocessos de socialització dels infants. Des del 

Centre Diari entenem aquest lleure com un temps ques’ha de gestionar en benefici del propi 

infant i en el que aquests s’han de sentir partícips. 

 

Per afavorir l’educació integral dels infants, els proporcionem un ampli ventall d’activitats 

lúdiques on els nens i nenes a través del joc desenvolupen les seves habilitats socials aprenent 

a comunicar-se, respectar-se, compartir i conviure en grup.  



 

 
 

 

 

6.1 Activitats i dinàmiques generals del grup 

 

 Espai compartim vivències i experiències, i relaxació 

 

Abans de començar el reforç educatiu duem a terme un espai de relaxació per crear un clima 

de calma i tranquil·litat, que ajudi als infants a endinsar-se en la dinàmica del grup de grans. 

Per dur a terme la relaxació disposem les catifes a terra perquè el infants es puguin estirar, 

apaguem les llums i posem música relaxant mentre les educadores anem fent massatges amb 

diferents materials: les mans,pilotes, plomes…. Altres vegades són els propis infants els que 

fan massatges als companys o les educadores treballant d’aquesta manera la relació i el 

contacte físic. 

Després de la relaxació ens asseiem tots junts en rotllana per veure’ns els un als altres i iniciem 

l’espai compartim vivències i experiències. S’intenta proporcionar un espai on els infants es 

sentin còmodes i on es creï un ambient de confiança que facilitique puguin compartir 

lliurement amb el grup temes que els preocupen, els conflictes que han tingut lloc a l’escola, a 

Tronada o en algun altre espai, allò que els ha fet feliços o qualsevol cosa que sentin la 

necessitat d’explicar als companys i les educadores. Amb aquest espai es pretén fomentar una 

cohesió en el grup, basada en l’escolta activa, el respecte per les opinions dels altres i l’ajuda 

mútua, compartint i aportant opinions i punts de vista diferents i resolent els conflictes en el 

grup dialogant i buscant solucions conjuntament. 

Abans de finalitzar aquest espai i aprofitant la predisposició d’escolta dels nens i les nenes del 

grup les educadores aprofitem per explicar les activitats de la tarda. 

 

 Assemblea avaluació 

 

Des del grup de grans enfoquem el nostre treball educatiu cap a l’empoderament dels infants, 

amb l’objectiu de col·laborar en la formació de ciutadans autònoms capaços de transformar el 

seu entorn. Per això es indispensable organitzar espais de participació com les assemblees on 

els infants puguin dialogar, debatre i expressar-se lliurement.  

Les assembleessón una eina molt profitosa perquè els infants treballin la seva paciència, el 

respecte al torn de paraula i l’escolta activaalhora que els ajuda a gestionar-se com  a grup, i 

contribueix a la millora de la relació i a un augment del sentiment de pertinença al grup dels 



 

 
 

 

nens i les nenes.Apartir del diàleg i el debat els infants són capaços de prendre decisions i 

arribar a acords de forma consensuada com el nom del grup de grans: Sister & Brothers o 

l’activitat de lleure que volen realitzar després de les assemblees.  

A més, poder expressar-se lliurement en un espai de confiança fa que els infants es relaxin i 

s’obrin permetent-losser conscients i posar paraules a molts del seus sentiments, especialment 

quan es parla de conflictes dins el grup o de temes que valoren importants. 

Les assemblees s’inicien obrint la bústia on els infants al 

llarg de la setmana han depositat de forma escrita allò 

que volen compartir amb el grup (jocs que volen 

propossar, interesos, inquietuds, pors, conflictes...). A 

traves del dialeg i del debat també es tracten diferents 

temes que sorgeixen en aquell moment dels interessos, 

necessitats i neguits el propi grup. En aquestes 

assembleess’han tractat temes molt rellevants com: les 

desigualtats de gènere, el bullying, la homosexualitat i la 

heterosexualitat, els prejudicis i estereotips... De seguida 

els infants del grup han estat capaços de parar-se a reflexionar al voltant d’aquests temes i han 

mostrat una actitud activa i no conformista, adoptant un esperit crític davant de la societat en 

la que vivim. 

En acabar les assemblees es duen a terme els diferents jocs o activitats de lleure proposades 

pels infants i consensuades en el grup. 

 

 Tallers artístics 

 

Ubiquem aquest espai com un espai on els infants puguin aprendre a expressar lliurement el 

que senten de formes diferents mitjançant diverses arts 

visuals, plàstiques i musicals, i on puguin desenvolupar la 

seva creativitat. 

 

Oferim i dinamitzem diferents tallers artístics per treballar 

temes concrets mitjançant la música, el ball, l’expressió 

corporal,el teatre, el dibuix, la pintura o les manualitats. 

Aquest tallers ens permeten a les educadores observar 



 

 
 

 

característiques molt diferents en els infants com: quins nens són més metòdics i pulcres a 

l’hora de treballar, quins tenen més iniciativa o són més liders dins el grup, qui no té clar per 

on començar, qui ho agafa tot i es posa a pintar, dibuixar, retallar o treballar sense pensar, qui 

deixa anar les seves ganes i volar la seva imaginació, qui té un experit més creatiu, qui es conté 

en les seves creacions, qui no té vergonya en expressar-se davant dels companys i educadores 

o qui busca l’aprovació de l’altre.Alhora també ens permeten potenciar l’autoestima d’alguns 

infants ja que donen la possibilitat de veure que tots tenim capacitats diferents i que totes són 

igual de valides. 

 

Dins d’aquests tallers artístics durant aquest trimestre voldria destacar dos que han nascut 

dels interessos i necessitats del propi grup, i dels que ells n’han fet demanda: el túnel del 

terror pel grup de mitjans i el taller d’imitacions.  

 

Per poder dur a terme el túnel del terror els infants per comissions i de forma voluntaria es 

van encarregar de fer la preparació de l’escenari i de demanar els materials necessaris, la 

recerca i preparació dels vestuaris, l’elaboració de cadascún dels personatges i la posada en 

escena pel grup de mitjanets i mitjanetes del Centre Diari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El taller de d’imitacions va sortir de forma improvitzada durant un berenar i es va convertir en 

l’activitat de la tarda. El fet que fos una activitat improvitzada i motivada pels interessos i les 

ganes del grup va fer que tothom participes de forma molt activa. I que aquells infants que els 

hi costa més parlar en públic aquell dia es deixessin anar, ja que s’estaven ficant en la pell d’un 

altre persona i això els feia estar més còmodes perquè no es sentien tan exposats. A més 



 

 
 

 

moltes de les imiacions es van fer en grup recolzant-se així els uns en els altres i donant-se 

suport i confiança. 

Aquesta tallers també s’aprofiten per elaborar materials per les diferents festivitats del Centre 

Diari com Sant Jordi i la Setmana Cultural. 

6.2 Centre d’interès 

 

Per la programació de les activitats del trimestre s’han tingut en compte els interessos i les 

motivacions dels infants, les seves necessitats individuals i col·lectives i l’adequació als 

objectius educatius específics del grup de grans. 

 
Durant aquest trimestre hem continuat treballant a partir d’activitats emmarcades sota el 

centre d’interès “expressem-nos” a partir del qual s’ha volgut aconseguir que mitjançant 

diferents activitats els infants fossin capaços de posar paraules a les seves opinions i 

sentiments i les poguessin expressar al grup. Tant l’espai compartim vivències i experiències 

com les assembles, activitats i dinàmiques realitzades han estat d’utilitat perquè els 

infantspuguessin expressar les seves oponions i  sentiments, per poder compartir amb els/les 

companys/es, per resoldre els conflictes o malestars dins del grup i perquè tinguessin un 

pensament crític i constructiu davant les diferents situacions que es donen en la societat en la 

que vivim. 

A més, aquest centre d’interès ha permès que els infants valoressin més les seves capacitats i 

habilitats (autoestima) i poguessin veure com a tothom hi ha algunes coses que se’ls hi donen 

millor que altres, però que totes les nostres capacitats són de valor. Treballant a l’hora a gestió 

de la frustració i l’esperit d’esforç i superació, remarcant que no passa res quan ens 

equivoquem ja que quan ens equivoquem aprenem.  

 
Per donar resposta a aquests objectius i relacionar-ho amb el centre d’interès durant aquest 

trimestre s’ha optat per treballar mitjançant l’expressió corporal, el teatre, el ball i la música, ja 

que al nostre centre donem gran valor a les inteligencies múltiples i aquestes metodologies de 

treball permetien desenvolupar i mostrar als infants les seves capacitats més artístiques i 

d’expressió, competències que no acostumen a ser tant valorades i reforçades pels adults que 

els envolten.  

 
A continuació s’exposen detalladament les activitats més destacades de les que s’han dut a 

terme aquest trimestre en el grup de grans organitzades segons la principal temàtica o aspecte 

que s’ha tractat en aquestes: 



 

 
 

 

 

 

6.3 Activitats de convivencia, cooperació i cohesió de grup 

 

Durant aquest darrer trimestre s’ha continuat treballant de forma constant vers la participació 

no excloent i el respecte pels demés, reforçant la idea que tots som un grup i que perquè les 

coses funcionin em de treballar tots/es junts/es. Les diferents activitats que s’han realitzat 

durant aquest tercer trimestre han contribuït a augmentar el sentiment de pertinença al grup 

de grans, a una major integració de tots els infantsen el grup i a un creixement de la cohesió 

entre tots i totes. Aquesta millora en les relacions entre els nens i nenes de grans ens han 

permès gestionar millor i de forma més autònoma els possibles conflictes que han sorgit dins 

el grup. 

 

 Jocs cooperatius 

 
S’ha treballat principalment a partir de jocs d’equip com el hockey o desxifrar el codi en el joc 

d’atrapa la bandera, mitjançant diferents reptes cooperatius o amb els diferents jocs de 

distensió proposats i consensuats pel grup que s’han realitzat després de les assemblees. En 

aquests jocs per aconseguir passar totes les proves o que el joc sortís bé era necessari que tots 

els infants col·laboressin amb el seu equip per aconseguir-ho, i que per tant s’esforcessin per 

treballar tots junts. 

 

 Celebració d’aniversaris 

 
Durant aquest trimestre s’han celebrat les festes d’aniversari dels infants que han complert 

anys berenant un pastís junts amb el grup de mitjans. Aquestes celebracions han permès 

treballar el reconeixement i l’autoestima dels/de les nens/es que feien anys i gaudir d’un dia 

especial per ells o elles on tothom ha col·laborat amb molta il·lusió. En els dos aniversaris 

celebrats va sorgir del propi grup elaborar una postal per la 

persona que feia anys on tothom li escrivís una bonica 

dedicatòria. 

 

 

 Nit de Tronada 

 



 

 
 

 

Des del començament del curs el grup estava molt il·lusionat amb passar una nit dormint a 

Tronada i fent activitats tots/es junts/es. Aquest darrer trimestre es va pactar amb el grup que 

per aconseguir poder realitzar aquesta activitat havien de millorar les relacions dins del grup, 

respectar-se els uns als altres i respectar a les educadores i monitores, establint així relacions 

més positives dins el grup. Tot i que encara han de continuar treballant durant aquest darrer 

trimestre hi ha hagut una millora notable en les relacions entre tots els infants del grup que ha 

tingut com a recompensa pel seus esforços dormir una nit al Centre. 

En la darrera assemblea abans de la nit de Tronada el grup va proposar i consensuar quines 

activitats volien realitzar aquell dia: fer jocs de distensió com el bote bote, realitzar un joc de 

nit amb lots i veure una pel·lícula i menjar crispetes abans de dormir. Finalment a més 

d’aquestes activitats vam fer una sortida al Parc del Turó per jugar i fer-nos fotos de grup. La 

nit va anar molt bé, els infants es van implicar en els jocs, van gaudir de la companyia i les 

activitats i van fer caliu de grup. A més, tot el grup es va fer responsable de les seves 

pertinences i de deixar ordenada la sala de grans. Abans de marxar a casa tots van expressar 

que volien repetir aquesta experiència el proper curs ja que s’ho havien passat molt bé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto al mirador  del Parc del Turó 

 

6.4 La diversitat 

 



 

 
 

 

Considerem que el centre diari es un espai idoni per educar i 

experimentar la convivència els uns amb els altres de forma 

inclusiva. Treballem per una educació en valors basada en el 

respecte a la diferencia. I organitzem i dinamitzem activitats on 

tothom pugui participar i on fomentem que els infants 

continuin prenent consciencia i valorant la diversitat com un 

enriquiment i una oportunitat i no com una restricció social 

que aïlla i exclou a les persones de poder participar en la vida 

social.Coneixer, interioritzar i viure la diferencia com un 

element positiu i enriquidor contribueix a la millora de la 

convivencia en el grup i garantitza que els nostres nens i nenes puguin actuar com un agent de 

transformació en una societat que aspira a la máxima equitat e inclusió.  

Durant aquest tercer trimestre em realitzat activitats que han donat lloc a debats i reflexions al 

voltant de com la diversitat ens enriqueix i lo avorrit que seria el món si tots fóssim iguals. 

 

 La diversitat funcional: coneixement, conscienciació i implicació 
 

El grup de Grans, hem continuat treballant durant aquest tercer trimestre el que vam engegar 

el trimestre passat treballant la diversitat funcional a través del coneixement i conscienciació 

de les malalties minoritàries, concretament, de la distròfia muscular Duchenne, 

contextualitzant aquesta temàtica a través d’un vídeo sobre la distròfia muscular Duchenne i 

realitzant espais de debat, reflexions i resolent totes les 

sevespreguntes.Degutalagranpredisposicióiconscienciacióverslatemàticaquevan mostrar  

durant  tot  el  segon  trimestre,  vam  decidir  construir  una  iniciativa solidaria: gestionar i 

col·laborar en la recollida de taps de plàstic per una associació amb famílies amb nens i nenes 

amb distròfia muscular Duchenne anomenada “Somriures Valents” que treballa per la 

recaptació d’aportacions econòmiques per a la investigació de la malaltia a través de l’Hospital 

Sant Joan de Déu. Tant és així, que durant aquest tercer trimestre hem continuat amb aquesta 

iniciativa i hem aconseguit omplir dos capses gegants plenes de taps que han anat recollint les 

pròpies famílies i nens/es de Tronada i gent del barri que ha vingut a portar-los gràcies a la 

difusió dels nens i nenes que han fet a les seves escoles i mitjançant les xarxes socials 

deTronada. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cartell de la Capsa on recollim els taps a Tronada 

 

Valorem molt positivament aquesta activitat ja que és el grup de Grans que durant aquest 

tercer trimestre ha continuat fent la difusió de la causa i prenent la responsabilitat de buidar la 

capsa i fer la recollida per entregar-los a l’Associació “Somriures ValentsDuchenne”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La diversitat cultural i les diferències individuals: Activitat de la Xarxa Antirumors 

 

Per tal de treballar la diversitat cultural i les diferències individuals vam contactar amb la Xarxa 

Antirumors de Barcelona i vam venir una tarda a dinamitzar-nos un taller inspirat en el pretext 

dramàtic d'Els tres amics, d'Allan Owens. A través de jocs i dinàmiques teatrals els nens i nenes 

van anar empatitzant amb els personatges en les diverses situacions de discriminació que 

sorgien en la història dels “Tres amics”. Tot el grup, de manera conjunta, van haver de buscar 



 

 
 

 

diferents possibles solucions que finalment van representar en escenes de teatre 

participatives. En aquest taller els nens i nenes van participar de manera molt activa i vam 

treballar els següentsobjectius: 

- Desenvolupar el respecte envers altres cultures irealitats. 

- Experimentar maneres d’integrar la diversitat en elgrup. 

- Estimular l’empatia i el respecte envers la diversitat per facilitar la percepció de la 

diversitat com un elementpositiu. 

- Desenvolupar habilitats comunicatives per afrontar conflictes basats en ladiferència 

 
 

 Diversitat familiar: no hi ha un únic model de família 

 

Pensem que es molt important fomentar actituds de respecte vers la pluralitat i diversitats de 

parelles i de famílies perquè tots els infants percebin la seva situació com una més dins del 

ventall de situacions possibles i perquè tots i totes interioritzin la diferencia com enriquidora. 

 

A partir de la realització de diferents activitats com l’elaboració d’un arbre genealògic dels 

infants del grup i d’una entrevista als infants on aquests han parlat de les seves famílies em 

intentat treballar per fer visible i normalitzar la diversitat familiar. Educant així als infants en el 

respecte i en la llibertat, en la llibertat de poder ser, en un futur, el que escullin. 

 

6.5 Activitats per treballar la perspectiva de gènere 

 

Des de Tronada apostem per la coeducació com un acte educatiu intencional. Quan 

coeduquem als nois i a les noies, els hi hem de donar allò que la societat els hi nega: la 

possibilitat de ser ells i elles mateixos i de no haver de respondré als estereotips que la societat 

els imposa per motius de gènere. Per això eduquem donant les mateixes oportunitats als nens 

i les nenes del centre i sobretot educant en el respecte a la diversitat.  

Durant el trimestre hem realitzat activitats especifiques amb el grup de grans per treballar la 

consciencia de gènere amb l’objectiu de reflexionar al voltant de les desigualtats i les 

jerarquies de gènere i modificar els prejudicis sexistes basats en la idea de superioritat o 

inferioritat d’un sexe sobre un altre. Aquestes activitats han estimulat canvis cognitius i de 

comportament en els infants i en les seves formes de relacionar-se, i han contribuït a que 

siguin molt més conscients de les desigualtats entre homes i dones i per tant molt més crítics 

davant les situacions sexistes que es donen a la societat.



 

 
 

 

 

 Canviem la llegenda de Sant Jordi: 

 

Amb motiu de la diada de Sant Jordi el grup de grans 

parlem sobre com els mitjans de comunicació, la 

publicitat, i els contes infantils reprodueixen i 

accentuen les desigualtats de gènere. Des de ben 

petits tots aquests mitjans ens tranemeten una serie 

de valors i models de referencia que en molts casos 

perpetuen els esterotips masclistes i situen a la dona 

en una posició d’objecte, de passivitat i/o 

d’inferiotitat. 

 
Per aquests motiusel grup de grans vam treballar en la 

invenció de nous inicis i finals de la llegenda de Sant 

Jordi, que fugissin dels estereotips sexistes i de la ja 

coneguda historia de la pobre princesa fràgil que és salvada pel valent príncep del drac malvat, 

donant-los així l’oportunitat i l’espai per reflexionar al voltant de les diverses idees sobre 

igualtat de gènere, i sobre les etiquetes o estereotips imposats per néixer amb un sexe o un 

altre, que em estat treballant al llarg del curs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Després els infants van compartir amb el grup els seus nous relats o les frases que havien 

elaborat. Conjuntament amb el grup de Mitjans, que també havien treballat per canviar la 

llegenda de Sant Jordi, els nens i nenes del grup de grans van exposar les seves creacions en 

forma de mural durant la Setmana Cultural del Casal de Barri “La CosaNostra”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projecte twerk feminista: “en mi cuerpo y en mi baile las normas las pongo yo” 

 

Juntament amb el grup de Mitjans, el grup de Grans hem dut a terme aquest projecte que vam 

anomenar “En mi cuerpo y en mi baile las normas las pongo yo” insipirat en uns dels lemes que 

va crear una de las grans referents actuals del Twerk feminista.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 
A partir del twerk feminista, la dansa lliure i diverses dinàmiques de grup (visionat entrevista 

elaborada per un grup de ballarines noies, activitat vertader o fals: desmitificant el twerk, 

elaboració del mural del projecte, lectura de la carta viral d’una nena de tretze anys assetjada 

per les seves companyes d’escola per la seva manera de vestir, coneixem noves cançons sense 

lletres masclistes…) que hem anat fent cada dimarts, hem tractat d’assolir els següents 

objectius: 

- Conèixer nous referents diferents dels que habitualment elsenvolten. 

- Tenir i gaudir d’un espai d’alliberació i empoderament a través de la dansalliure. 

- Apropar el concepte del feminisme com quelcom necessari per acabar amb les 

desigualtats entre homes idones. 

- Proporcionar un espai de confiança per poder transformar les dinàmiques i valors 

masclistes que ens rodegen i que resulten complexes dedesaprendre. 

- Treballar el concepte de que el cos és només d’un/a mateix/a i que cal rebutjar 

qualsevoltipusdecontactenodesitjatpotenciantlarecercad’ajudaalsadultsdeconfiança 

en cas que s’hagin trobat o es trobin en una situació que no els fa sentir bé. A l’hora, 

també treballar el respecte per el cos dels altres, entenent que sota cap condició s’ha 

de vulnerar la intimitat i el cos d’una altre persona. 

-  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrits i reflexions de les dinàmiques de grup que fèiem cada dimarts 

 

Valorem molt positivament el transcurs de tot el projecte ja que tant individualment com a 

nivell de grup han experimentat una transformació molt notable vers les seves actituds i 

comentaris més allunyats dels prejudicis i valors que expressaven a l’inici de curs. Tant és així, 

que nens i nenes que anteriorment no ballaven mai perquè sentien que per ballar d’una 

manera o altre podria ser objecte de crítica, han acabat el curs ballant lliurament, gaudint i tot 

el grup s’ha mostrat respectuós sense fer cap judici sobre la forma de ballar dels altres. 

Tanmateix, hem observat que els nens i nenes han trobat en aquest projecte un espai on 

poder parlar de temes de sexualitat, identitat i gènere de manera totalment oberta, resolent 

dubtes, inquietuds i generant debat entre ells/es en un clima deconfiança. 

 Modifiquem la lletra d’una cançó de reggaeton 

 

Arrel d’observar les cançons més escoltades i demandades pel grup les educadores ens 

adonem que principalment escolten cançons de reggaeton, que malauradament, estan 



 

 
 

 

repletes de connotacions i situacions masclistes on la dona es tractada com un objecte o com 

un esser inferior, i que els infants les escolten i canten sense adonar-se’n del que realment 

diuen aquestes lletres. Seguint en la línia de treballar la consciencia de gènere amb el grup de 

grans i amb l’objectiu de reflexionar al voltant de les desigualtats i les jerarquies de gènere i de 

trencar i modificar els prejudicis sexistes adquirits basats en la idea de superioritat o 

inferioritat d’un sexe sobre un altre es decideix crear el projecte “Modifiquem la lletra d’una 

cançó de reggaeton”. (Veure annex 13.3) 

 

Els objectius d’aquest projecte, a més a més de respondre als neguits i les inquietuds dels nens 

i nenes, eren: 

- Facilitar que els infants s’aturin a escoltar i reflexionar al voltant de les lletres de les 

cançons que escolten habitualment concedint-los un espai perquè observin la 

quantitat de prejudicis i estereotips masclistes que apareixen en la majoria d’aquestes 

cançons (reggaeton) 

 

- Donar la oportunitat per ser crítics amb com la música, les pel·lícules i els mitjans de 

comunicació en molts casos objectivitzen i infravaloren a la dona. 

 

- Oferir als infants la possibilitat de crear una cançó lliure de prejudicis i estereotips de 

gènere, culturals... 

 

- Apropar el concepte del feminisme com quelcom necessari per acabar amb les 

desigualtats entre homes idones. 

 

- Proporcionar un espai de confiança per poder transformar les dinàmiques i valors 

masclistes que ens rodegen i que resulten complexes dedesaprendre. 

 

Abans de començar el projecte es va decidir que la participació en l’elaboració de la nova lletra 

per una cançó de reggaeton fos voluntària, ja que vam creure important que realitzes 

l’activitat qui realment estigues compromès amb aquesta i disposat a continuar trencant idees 

preconcebudes. 

A més, de disposar de diferents moments d’activitats i tallers per dur-la a terme, degut a la 

falta de temps i espais de les darreres setmanes, es va donar la possibilitat de treballar en la 

creació d’aquesta nova lletra durant els espais de reforç educatiu. 



 

 
 

 

 

La primera activitat va consistit en una pluja d’idees de possibles cançons a modificar. Els 

infants sense donar-se comte s’estaven parant per primera vegada a pensar detingudament en 

les lletres de les cançons que escoltaven per buscar aquelles on hi havia més actituds 

masclistes. Seguidament vam escoltar i analitzar detingudament la lletra d’aquestes cançons i 

el grup de forma consensuada va escollir quina seria la cançó que modificarien: “la última vez” 

dels cantants Bad Bunny i Anuel. 

 

Un cop escollida la cançó els nens i nenes van pensar com modificar i reescriure cadascuna de 

les estrofes de la cançó tenint en compte les síl·labes, les rimes i els ritmes d’aquesta perquè la 

lletra anés en acord amb la música. Els infants anaven constantment posant la música i cantant 

una i altra vegada les noves estrofes que anaven elaborant per veure si quedaven bé amb la 

música o si s’havien de tornar a modificar. 

 

Tot i que va estar una feina complicada perquè la lletra de la cançó originalés molt ràpida i 

amb frases molt curtes els nens i nenes del grup que van participar en l’activitat es van 

esforçar molt en fer fora els prejudicis e intentar fer una lletra sense masclisme.  A mésvan 

treballar en equip i van respectar les decisions dels companys. Tot i això no va donar temps 

d’acabar tota la lletra i només es va modificar fins la tornada. (Annex 13.4) 

 

Les educadores i monitores estem molt orgulloses de l’esforç realitzat ivalorem molt 

positivament l’actitud dels infants en aquesta activitat.  

 

6.6 Gestió de les emocions 

 

L’educació socioemocional dels infants millora els seu desenvolupament, les seves habilitats i 

les seves relacions ajudant-los a ser una mica més feliços. Així que treballem per adquirir un 

millor coneixement de les propies emocions, desenvolupant l’habilitat de gestionar-les i 

controlar-les i adquirint l’habilitat de generar emocions positives. 

Contínuament s’han fet intervencions i processos de mediació en el grup que han contribuït a 

reduir els conflictes dins d’aquest i a que els infants es sentissin lliure per explicar com es 

sentien a la resta de companys. La majoria dels infants, fins i tot aquells més hermètics, han 

estat capaços de compartir amb el grup les seves pors, els seus conflictes o les seves alegries. 

Tot i que  encara s’ha de continuar treballant perquè aquells infants que es bloquegen 



 

 
 

 

emocionalment amb més facilitat puguin treure fora allò que senten, ja sigui amb el grup o de 

forma individualitzada. 

Cal dir que l‘educació emocional s’ha treballat de forma tranversal amb la majoria d’activitats i 

amb la pròpia convivència entre els infants i amb les educadores. Però volem destacar 

algunesdinàmiques específiques on es va treballar especialment. 

 

 Donar valor als nostres esforços i capacitats 

 

Partim del coneixement de les intel·ligències múltiples i de que cada infants té unes 

característiques que el fan únic, per això busquem educar cada nen i nena des del 

desenvolupament de les seves potencialitats personals, propiciant un treball de descobriment 

personal per ajudar-los a créixer com a persones úniques i irrepetibles. 

 

Treballem amb una metodologia on els infants són els protagonistes i on una de les funcions 

més rellevants de les educadores es crear un clima de confiança i tranquil·litat on es sentin 

valorats i on es reforcin positivament les seves capacitats i els seus avenços. S’han realitzat 

diverses activitats perquè els nens/es s’acceptin a ells mateixos, siguin capaços de reconèixer 

les seves capacitats, tinguin una construcció positiva de la seva imatge i es sentin valuosos 

guanyant així autonomia i autoestima. 

 

- Les paraules bòniques valen molt i costen molt poc: Aquesta activitat té per objectiu 

potenciar l’autoconcepte i l’autoestima dels infants del grup alhora que permet que els 

infants valorin de forma positiva a la resta de companys. En aquesta activitat tothom ha 

d’escriure alguna cosa positiva en el full amb el nom de cascun dels seus/es 

companys/es  del grup. Al finalitzar l’activitat tothom s’emporta a casa un full amb tot 

allò que als altres els agrada d’ells/es. 

-  



 

 
 

 

 Gestió i tolerància de la frustració 

 

Dins de la gestió de les emocions amb el grup de grans s’ha hagut de fer un important treball 

per aprendre a gestionar i tolerar la frustració. El infants del grup de grans són en general un 

grup de nens i nenes amb poca tolerància a la frustració que mostren actituds d’exigència e 

immediatesa (poca capacitat d’espera i paciència) i que s’enfaden o s’angoixen quan no reben 

allò que volen o quan no aconsegueixen allò que es proposen. Per això hem considerat 

necessari realitzar diverses activitats on ells i elles poguessin començar a aprendre a gestionar i 

tolerar la frustració, fet que els permetrà que puguin enfrontar-se a les diverses situacions que 

se’ls presentaran al llarg de la seva vida. 

 

Les educadores em fet un reforç continu que tota equivocació és una nova oportunitat 

d’aprenentatge, intentant mostrar als infants com les situacions que són problemàtiques i els 

presenten dificultats són una excel·lent oportunitat perquè aprenguin coses noves, ja que 

d’aquesta manera aniran adquirint eines per poder resoldre el problema si es torna a 

presentar. També em treballat amb ells/es la importància que té esforçar-se per aconseguir les 

coses, ja que aquestes no sempre sortiran com un vol o desitja a la primera. 

 

 Gestió i resolució de conflictes 

 

- Dinamica de la teranyina: Es decideix agafar un cabdell de llana i que cada infant li 

passi al company amb qui ha tingut un conflicte que encara porta dins i que li ha fet 

sentir-se malament. Després aquests infants amb ajuda de les educadores i de la resta 

de companys han de buscar una solució a aquest conflicte. Surten moltes situacions i 

actituds que als infants els hi molesten dels seus companys i que els fan sentir-se 

malament. Ells pensaven que tenien resoltes aquestes situacions però en parlar-ho 

se’n adonen que encara els hi fan mal i que necessitaven parlar-ho i treure-ho fora 

perquè els hi deixin de fer mal.  

 

Per animar al grup a compartir i sincerar-se se’ls explica la metàfora de la motxilla on 

cadascun dels nostres problemes, conflictes o situacions que ens fan estar malament 

són una pedra. Aquestes pedres sinó les fem sortir fora, parlant e intentant buscar una 

solució cada cop omplen més la motxilla i aquesta pesa més, fins que arriba un 

moment que ens fa caure. Amb la dinàmica se’ls hi dona la oportunitat de començar a 

treure aquestes pedres de la motxilla. 

 



 

 
 

 

Tot i que al començament hi ha queixes de l’activitat ja que diuen que estem obrint 

problemes que els tornaran a fer-se barallar, se’ls intenta fer la volta a la situació i que 

la vegin com a una oportunitat per canviar coses, per escoltar als altres i per començar 

des de cero i no com un problema.



 

 
 

 

 

7. Programa de participació comunitària: Coneixem la nostra ciutat i el nostre barri 

iparticipem! 

 
Des del centre diari considerem imprescindible la participació i dinamització comunitària, per 

tal de treballar la inclusió i la pertinença al barri i el coneixement del seu entorn més proper. 

Per això durant aquest darrer trimestre em realitzat diverses sortides a recursos i activitats al 

barri o altres zones de Barcelona participant  de les festes majors i visitant llocs com els 

búnquers del Carmel i em participat en la dinamització comunitària col·laborant en la Cultura 

va de festa i en la festa Major de Can Peguera. 

 

 Sortida als Búnquers del Carmel 
 

A l’inici del tercer trimestre vam dur a terme un joc de pistes motivat per un centre d’interès 

de misteri del qual es van enganxar moltíssim i que va dur al grup de Mitjans i Grans fins als 

Búnquers del Carmel. Durant aquesta sortida en forma de joc, els nens i nenes van haver de 

trobar les diferents maneres d’arribar-hi, fent ús del transport públic (autobús i metro) i 

continuar fins a la següent pista, i un cop vam arribar als Búnquers, a més de gaudir de les 

vistes de tota Barcelona, van poder aprendre i/o recordar la situació de diferents monuments i 

llocs mítics de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Al tornar del Búnquers, encara els hi quedaven algunes pistes del joc per fer la tornada a 

Tronada per un altre itinerari a peu fins que trobessin un “tresor”. Al trobar el tresor, tots  els i 

nenes es van mostrar molt feliços. El tresor era una carta on posava la recepta perfecte per dur 

a terme un trimestre genial i caramels per a tots i totes. Valorem molt positivament la 

motivació i la participació de tots els nens i nenes de Mitjans i Grans ja que va permetre 

millorar la relació entre els dos grups, gaudir fent una excursió que comportava fer una bona 

passejada a peu, conèixer i fer ús del transport públic proper al barri dels nens i nenes i 

conèixer i veure Barcelona des de vistesprivilegiades. 

 

 

 Participem de la setmana cultural 

 

Del 23 al 27 d’Abril es va dur a terme la Setmana Cultural organitzada per el Casal de Barri la 

Cosa Nostra on el tema central era “La dona”. Considerem que la temàtica va estar molt ben 

escollida ja que ens trobem en un moment on tota la societat ha de ser conscient de les 

desigualtats de gènere i començar a lluitar pels drets de les dones.  

 

Com a Centre Diari vam participar amb els nens i les nenes en les diferents activitats 

proposades i vam convidar a les famílies a que també participessin. 

 

Dilluns vàrem participar dels “Jocs del món” amb altres nens i nenes del barri. Per poder 

relacionar els jocs del món amb la temàtica de la setmana cultural en cada prova s’explicava 

als infants un invent realitzat per una dona, donant-los així no només la possibilitat de gaudir 



 

 
 

 

jugant sinó també la possibilitat de visualitzar nous referents femenins, quelcom essencial pels 

nostres nens i nenes. Els nens i nenes del grup de grans queden molt sorpresos dels invents 

realitzats creats per les dones molts d’ells de gran importància com l’escala d’incendis dels 

edificis. 

 

Dimarts els infants del grup de grans van 

aparticipar activament a la Rambleta 

montant la “paradeta de Tronada” on es 

van encarregar de vendra els materials 

elaborats de forma artesanal per ells 

mateixos la setmana anterior: clips de 

cabell amb flors de feltre lila, en honor al 

color de la lluita feminista. També van 

vendre les xapes amb dibuixos e imatges 

feministes elaborades pel grup de 

mitjans. 

 

Després abans de finalitzar la tarda vam poder participar en un taller de musicoteràpia on els 

infants van gaudir molt i on van deixar anar les seves habilitats més artístiques i musicals. 

 

Dimecres participem en la “tarda de colors” col·laborant en la pintura del mural de la Frida 

Kahlo dinamitzat per la Ciberaula. Aquesta activitat va permetre donar a conèixer als nens i 

nenes del Centre Diari una persona molt significativa en el moviment pels drets de les dones i 

mostrar-los algunes de les seves frases, frases que parlen de la llibertat pròpia i del poder de 

decisió d’un mateix: pies para que os quiero si tengo alas para volar. Les educadores i 

monitores de Tronada considerem molt important els missatges que es van intentar 

transmetre als infants amb aquesta activitat. Cadascú ha de ser lliure per poder ser com vulgui, 

sense haver de respondre a unes característiques o altres de forma obligatoria per ser home o 

dona. 

 

Més tard els infants del grup de grans vam col·laborar pintant i decorant amb flors i mans el 

mur de l’Hort de Tronada 

 

 



 

 
 

 

 

Paret de l’Hort de Tronada pintada pels nens i les nenes dels diferents grups del Centre Diari 

 

Dijous no vam poder participar de l’activitat dinamitzada per la Ciberaula: visionat de la 

pel·lícula Brave, perquè la meitat del grup els dijous per la tarda arriba més tard. Així que vam 

decidir veure aquesta mateixa pel·lícula en la nostra sala. 

 

 Biblioteca de Nou Barris: tardes de lectura 

 

Tal i com ja s’ha expressat en l’apartat de reforç educatiu: taller de lectura d’aquesta memòria 

durant la segona part d’aquest tercer trimestre el grup de grans hem dedicat una tarda a la 

setmana per fer lectura lliure a la biblioteca. El fet de disposar d’un espai tranquil que propicia 

la calma i la concentració i amb un gran nombre de llibres molt diversos ha motivat als infants i 

els ha animat a participar activament de la lectura, fins el punt de ser ells mateixos qui de 

forma voluntària han demanat fer aquesta activitat de forma setmanal.  

 

’altra banda els nens i les nenes del grup també  han après com buscar llibres a la biblioteca i 

han treballat habilitats socials i de relació ja que ells han estat els encarregats de parlar amb 

les bibliotecàries de la zona infantil quan necessitaven alguna cosa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 
 

 Gaudim de les festes de Nou Barris 

 

La Setmana del 15 al 19 de Maig vam participar de les activitats de les Festes de Nou Barris per 

tal de seguir vinculant als nens/es al seu entorn i gaudir de les festivitats del seu barri.  

El primer dia vam poder conèixer de primera mà als professionals que treballen als diferents 

cossos sanitaris i de seguretat: mossos d’esquadra, guàrdia urbana, metges i personal 

d’ambulàncies i bombers.Els infants es van divertir muntant en els cotxes, posant-se els 

uniformes i parlant pels megàfons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segon van poder participar i gaudir de diversos tallers de circ dinamitzats per l’Ateneu de 

Nou Barris. Després de tot un trimestre treballant aquesta temàtica pels infants va ser molt 

engrescador continuar practicant els malabars i poder experimentar amb alguns estris dels que 

no disposem al nostre centre com el monocicle, la pilota d’equilibri o el trapezi.  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

El tercer dia els infants van participar de forma lliure a la tarda de jocs tradicionals gegants i en 

els tallers mediambientals 

 

 

 

 

 

 

 

 Ens divertim en els parcs i zones verdes del barri 

 

Aprofitant el bon temps d’aquest darrer trimestre em dinamitzat el temps lliure i realitzat 

algunes activitats i jocs als parcs i les zones verdes del barri, com el parc del Turó de la Peira o 

el Parc de la Seu del districte. Realitzar aquestes activitats ha permès als infants conèixer el seu 

entorn més proper alhora que es divertien. divertir-se i els ha donat a conèixer als infants el 

seu entorn més proper. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. Programa d’atenció a les famílies: Activitats amb les nostres famílies de Tronada 

 



 

 
 

 

Per poder donar la millor atenció als infants és important que les famílies siguin part activa en 

el procés i per tant s’ha de treballar de forma conjunta amb elles. És necessària la comunicació 

amb les famílies ja sigui de forma esporàdica a l’entrada i sortida dels infants (fet complicat en 

el grup de grans ja que la majoria marxen sols) o mitjançant reunions més formals.  

Durant aquest trimestre l’educadora referent ha realitzat diverses reunions o entrevistes amb 

les famílies d’alguns infants del grup  per conèixer millor la situació sociofamiliar, per implicar-

les en el seguiment del seu/va fill/a, per coordinar-nos a l’hora d’intervenir amb els nens i 

nenes i per atendre les demandes i necessitats de la família (Veureannex 13.1c Registre 

entrevistes famílies). Tot i que, donat la manca de temps i la falta de vinculació d’algunes 

famílies al centre no s’han pogut realitzar tantes entrevistes com s’hauria volgut. 

Per continuar vinculant a les famílies al centre i per fer-les partícips de les activitats dels seus 

fills i les seves filles al llarg d’aquest trimestre s’han realitzat algunes activitats conjuntes amb 

famílies, les quals s’exposen a continuació (veure annex 13.1e Registre Trobades festives amb 

famílies per conèixer la participació d‘aquestes famílies en les activitats). 

 

 Inaugurem l’Hort de Tronada 

 

Una de les activitats transversals que hem dut a terme amb tots els grups del Centre Diari ha 

estat la creació i el manteniment de l’Hort de Tronada.  

 

Tal i com s’ha esmentat amb anterioritat els infants van ser 

els encarregats de pintar i decorar el mur de l’hort amb 

mans i flors de colors i amb el lema del Centre Diari.Un cop 

pintat i abans de poder començar a plantar els nens van 

haver de netejar els sorrals ja que estaven plens de males 

herbes que s’havien de treure perquè després els planters 

poguessincréixer bé. El grup de grans va fer una gran feina 

de neteja i es van esforçar molt perquè quedés tot molt 

ben preparat per plantar la següent setmana. 

 

Després es va fer la plantació dels diferents planters de tomàquet, enciam i herbes 

aromàtiques per grups ja que així tothompodia participar.  

 



 

 
 

 

Els nens i nenes del grup han gaudit, treballat i après molt, encarregant-se de regar 

setmanalment l’hort i cuidant el cultiu amb paciència i amb amor. Als infants els ha sorprès 

molt la rapidesa amb que han crescut els planters i han pogut veure com aquests donaven fruit 

(tomàquet) gràcies al seu esforç i dedicació. 

 

Per poder fer partícips a les famílies d’aquest projecte vam decidir fer una festa d’inauguració 

de l’hort. La primera part va consistir en la dinamització d’un taller relacionat amb l’hort: la 

decoració d’un test amb material reciclat i la plantació d’un planer d’enciam. Les famílies es 

van mostrar molt participatives i col·laboradores amb tots els nens i les nenes  i van quedar 

molt agraïdes de poder emportar-se a casa un record de l’activitat. 

 

 
 

Un cop tothom va tenir acabat el seu planter es va procedir a l’acte inaugural de l’hort on un/a 

representant de les famílies acompanyat d’un/a representat de cada grup del Centre Diari van 

procedir a tallar el llaç de benvinguda. 

Per últim vam gaudir tots junts d’un petit berenar elabor at amb alguns plats elaborats per les 

famílies.

 



 

 
 

 

 

 Festa final de Curs 

 

Des del Centre Diari consideràvem primordial la necessitat de fer un tancament amb les 

famílies dels nostres nens i nenesi amb els infants. Així que vam organitzar la festa de final de 

curs amb diverses activitats tant pels infants com pels adults. 

 

Durant la primera part de la tarda es van fer diferents jocs d’aigua per equips que van acabar 

amb una gran guerra d’aigua tots/es junts/es. Les famílies estaven convidades a participar en 

tota la celebració però com vam preveure que potser aquesta activitat no respondria als seus 

interessos, després de la gran festa de l’aigua, es van realitzar altres activitats com la projecció 

d’un vídeo amb les fotos del curs i un berenar tots/es plegats.  

 

Durant el berenar es va disposar d’un mural perquè totes les persones que formem Tronada: 

educadors/es, monitors/es, nens i nenes, i familiaspoguéssim deixar la nostra impremta 

escrivint de forma lliure desitjos de futur pel Centre Diari, coses que ens agradaria que es 

canviessin o rècords i coses que ens han agradat d’aquest curs, per continuar caminant tots/es 

junts/es pels infants i per Tronada. 

9. Coordinacions 

 

Des del centre diari considerem clau la coordinació amb els agents del territori i els altres 

recursos d’atenció a la infància  per poder donar una atenció integral dels infants i dels/ les 

adolescents que atenem al nostre centre (Veure Annex 13.1d registre coordinacions) 

 



 

 
 

 

Donada les situacions de dificultats socials i vulnerabilitat a les que s’enfronten molts dels 

nostres infants i les seves famílies és necessària la coordinació amb els Serveis Socials per tal 

de compartir informació i establir unes línies de intervenció encaminades en la mateixa 

direcció que ajudin a disminuir i/o prevenir situacions de risc. Durant aquest tercer trimestre 

l’educadora referent del grup de grans ha realitzat una reunió amb els Serveis Socials del Turó i 

Can Peguera, referents d’algunes famílies dels infants del grup; una reunió amb els serveis 

socials de Porta-Vilapicina i Torre Llobeta, per parlar d’una família concreta que actualment 

està residint a la Mina del Besós i està en procés de derivació als serveis socials de la zona, i 

tres reunions amb els Serveis Socials de La Guineueta, Verdum i Prosperitat. Tal i com es pot 

veure en l’annex 13.1d coordinacions, a més, d’aquestes reunions s’ha mantingut un contacte 

molt fluid via correu electrònic amb els professionals dels serveis socials de Guineueta, 

Verdum i Porta, referents de la família d’un dels infants del grup, per intentar buscar 

estratègies d’actuació amb la família que ajudessin a  disminuir la situació de risc en que es 

trobava l’infant. Actualment la famíliacomençarà a ser atesa per l’EAIA.  

 

Tot i que les coordinacions amb serveis socials han estat útils, ens agradaria que la 

comunicació fos més fluida i ràpida, ja que en alguns casos ens ha estat molt complicat poder 

aconseguir una data de coordinació amb ells.  

 

Aquest últim trimestres també ens hem coordinat amb l’EAP del territori per mitjà d’una de les 

integrants de la junta de l’Associació, la Sonia, que s’ha encarregat de fer-nos d’enllaç i de fer 

el traspàs en les reunions de casos sobre les actuacions que s’han dut a terme amb una de les 

famílies ateses al centre i de la que un dels infants forma part del grup de grans. 

 
A més, d’aquestes coordinacions s’ha treballat de forma coordinada per organitzar i participar 

de manera conjunta amb el Centre Cívic la Cosa Nostra, la CiberAula, i altres agents del barri 

com CanEnsenya en algunes festes i celabracions com la Setmana Cultural o les Festes Majors 

de Can Peguera. 

 

Pel que fa als aspectes que caldria millorar en quant a coordinacions, són les coordinacions 

amb les escoles. Aquest trimestre degut a la falta de temps no hem pogut concretar dates de 

reunions amb les escoles com si vam poder fer altres trimestres. Cal dir que tot i la limitació en 

el temps des del centre diari vam mostrar interès en realitzar aquestes reunions contactant 

amb les diferents escoles amb les que ens havíem coordinat fins ara ja que aquestes 



 

 
 

 

coordinacions són molt rellevants per poder fer un seguiment del procés educatiu dels nostres 

infants.  

10. Recursos humans 

 

El grup de grans del centre diari esta format per una educadora referent i monitors/es de 

lleure voluntaris/es.  

 

L’educadora referent és l’encarregada d’assumir les tasques de planificació i dinamització 

quotidiana de les activitats (amb suport de les monitores) i avaluació. Tanmateix és la 

responsable del seguiment individualitzat dels infants, de les coordinacions amb altres agents 

del territori com els serveis socials o les escoles, del treball, vincle i comunicació amb les 

famílies i de les tasques de gestió interna (elaboració de registres, avaluacions, memòries...) 

Així com de l’acompanyament i seguiment de les voluntàries. A més, durant el segon i tercer 

trimestre l’educadora del grup de grans conjuntament amb la resta d’educadores del centre 

diari ha estat l’encarregada d’assumir les tasques de coordinació del Centre Diari ja que no ha 

existit la figura del coordinador/a. 

 

Cal afegir que aquest darrer trimestre ha estat més intermitent en quant al nombre de 

professionals per grup, ja que les alumnes de pràctiques del curs de monitors/es d’oci i temps 

de lleure han acabat el seu procés. I tot i que dos d’elles continuen com a voluntàries la seva 

disponibilitat per motius laborals i la baixa d’altra de les alumnes ha fet que el nombre i les 

persones professionals anessin variant segons la tarda. Per suplir aquestes absències el grup 

de grans hem comptat amb el suport de l’educadora del grup de joves els dilluns i dimecres 

(dies en que el grup de joves no té assistència a Tronada).Tot i que en algunes ocasions 

aquesta inestabilitat s’ha pogut notar en les actituds dels infants del grup, en general aquests 

s’han adaptat molt bé als nous canvis. 

 

Des del Centre Diari valorem que les voluntàries han aportat molt al grup. Des del primer 

moment s’han vinculat molt bé amb els nens i nenes i s’han adaptat a la dinàmica del grup 

participant en l‘atenció directa, en la realització i dinamització d’activitats i en l’avaluació de 

les tardes (veure Annex 13.5 model acta d’avaluació setmanal) activitats.Ha estat de gran 

ajuda tenirel suport de les voluntàries i de l’educadora de joves en el grup ja que en ocasions 

ha possibilitat a l’educadora alliberar-se per poder fer una intervenció més individualitzada 



 

 
 

 

amb algun nen/a que ho requeria, situació que sense elles hauria estat impossible per la 

manca de temps i espais. 

 

A més, de les tasques ja esmentades tot l’equip, educadores i monitors/es voluntaris/es, ens 

hem encarregat de totes les tasques de neteja e higiene dels diferents espais del centre: sales, 

passadís, cuina i labavos. 

 

Tot l’equip treballem conjuntament seguint una mateixa líniapedagògica i educativa i 

plantejant criteris comuns d’intervenció. Per possibilitar això l’equip d’educadores ens reunim 

un cop per setmana per fer un traspàs de les informacions, per parlar d’intervencions 

concretes i per establir criteris i tasques d’organització interna que ens ajudin a millorar la 

nostra intervenció. També setmanalment ens coordinem amb una de les integrants de la junta 

de l’Associació (treballadora social del pla d’acció comunitària de Can Peguera) que ens fa 

d’enllaç amb Serveis Socials i amb qui treballem aquells casos més complexes. I amb la junta 

cogestora del Centre formada per una persona de la junta de Tronada i una persona de la junta 

del Casal de Barri la Cosa Nostra (Veure annex 13.1d registre coordinacions)  

 

D’altra banda diàriament cada educadora es reuneix amb les voluntàries abans de començar la 

intervenció directa amb els infants per planificar i preparar les activitats, materials i espais, i al 

acabar a tarda per posar en comú i fer una valoració de com ha anat el dia (activitats i infants). 

S’aprofiten aquests espais per consensuar amb l’equip educatiu de cada grup certs aspectes o 

situacions que el grup viu amb els infants. 

En els moments que sorgeixen situacions que són difícils de resoldre, tots els membres de 

l’equip educatiu, siguem del mateix grup o no, ens recolzem i fem costat, ajudant-nos a buscar 

noves estratègies davant d’aquestes situacions més complexes. 

11. Recursos materials 

 

La majoria de material tant fungible com no fungible utilitzat per les activitats; colors, fulls, 

globus, pintura, pinzells, gomets, jocs de taula, ordinador... ha estat material que teníem 

disponible a la pròpia associació. Però també hem reposat alguns materials i comprat de nous 

per la realització de diferents tallers i activitats. Cal destacar que aquest trimestre hem tingut 

la festa de carnestoltes el que ha suposat haver de fer una despesa extra per comprar nous 

materials per enllestir les disfresses dels infants. 



 

 
 

 

Alhora el casal de barri la Cosa Nostra ens ha facilitat equip de música i altaveus quan els hem 

necessitat i ens ha cedit l’espai de cuina per la realització d’activitats. 

També hem rebut material d’altres associacions o entitats que em pogut repartir entre els 

nostres infants: carpetes i llibretes, o que em pogut utilitzar per les activitats: jocs. 

12. Avaluació trimestre 

 

El trimestre comença amb un nou canvi en l’equip educatiu del centre les alumnes de 

pràctiques acaben el seu procés i passen a ser voluntàries. Degut a la baixa d’una d’elles i els 

compromisos laborals la seva disponibilitat es veu reduïda fet que comporta una major 

inestabilitat en l’equip educatiu del grup de grans. Moltes tardes ens em trobat amb la 

participació d’una educadora i una monitora per gestionar tot el grup de grans format per 

entre 11 i 12 infants dos d’ells amb necessitats educatives especials i amb la necessitat de 

treball individualitzat que això comporta. Aquesta ràtio d’infants disminueix la possibilitat de 

fer tutories individuals, tot i que aquestes s’han realitzat no s’han fet les que realment haurien 

sigut necessàries. Les tardes amb menys disponibilitat de les monitores voluntàries (dilluns i 

dimecres) s’ha comptat amb el suport de l’educadora del grup de joves. Encara que als infants 

han fet una gran evolució com a grup cal dir que aquesta inestabilitat en els professionals s’ha 

fet palpable algunes tardes en els comportaments i actituds dels infants. 

 

Durant aquest darrer trimestre s’han continuat reforçant i treballant els objectius específics 

establerts el trimestre anterior i s’han plantejat alguns de nous partint de les necessitats i 

capacitats tant individuals com col·lectives del grup. Dins d’aquests ens vam plantejar  que els 

infants coneguessin nous espais i alternatives d’oci disponibles al territori i que participessin i 

s’impliquessin en les festivitats d’aquest. Podem dir que aquests objectius han estat assolits 

amb les activitats que s’han realitzat fora del centreja que han permès als infants conèixer i 

gaudir d’equipaments i espais que no coneixien i millorar el seu vincle amb l’entorn més 

proper. Cal destacar que ens ha sorprès positivament l’actitud del grup ja que en general s’han 

mostrat molt respectuosos caminant tranquil·lament pel carrer i fent cas a les indicacions de 

les educadores, llevat alguna petita actitud més irrespectuosa d’alguns infants en alguns 

moments determinats. 

Pel que fa als objectius relacionats ambel respecte, les relacions positives i la cohesió del 

grups’han assolit notablement gràcies a l’evolució i el canvi d’actituds dels infants al llarg del 

curs. Tot i que encara s’ha de continuar treballant els infants mostren actituds més 



 

 
 

 

respectuoses amb els companys i les educadores i s’esforcen per gestionar els conflictes de 

forma autònoma mitjançant el diàleg i demanant ajuda quan ho estimen necessari. A més, 

actualment els infants de grans estan molt més units com a grup i s’han difuminat els dos 

subgrups que s’identificaven tan clarament a l’inici de curs. Però tot i aquesta unió com a grup 

durant aquest trimestre ha estat necessari gestionar la relació amb un dels infants del grup 

que no ha evolucionat al mateix ritme que la resta del grup i ha continuat tenint actituds 

disruptives de forma reiterada. Degut a les necessitats conductuals que mostra aquest nen i a 

que la seva forma de relacionar-se amb els companys en algunes ocasions es molestant als 

altres, distorsionant en les activitats , no respectant les normes o no volent participar de les 

activitats ha fet que en ocasions hi hagués cert rebuig per part del grup. Per això durant aquest 

tercer trimestre s’han hagut de fer diverses activitats encaminades a la inclusió d’aquest infant 

dinsel grup.També s’han realitzat diverses tutories amb l’infant i entrevistes amb la seva mare 

per intentar treballar tots/es en la mateixa direcció. 

 

Cal dir que el gran ventall d’activitats que s’han desenvolupat aquest trimestre tant per 

treballar la gestió de les emocions, per valorar la diversitat com una oportunitat com per 

treballar i fomentar la cohesió del grup també han estat cabdals per la consecució dels 

objectiuscontribuint a que es pugues veure un grup més unit entre ells, capaços d’acceptar la 

diversitat dins el grup i d’integrar en les activitats a companys amb els que abans no volien 

participar o ho feien per obligació. Voldria destacar que en aquest sentit hi ha hagut moments 

molt bonics com les celebracions d’aniversari o quan el grup ha fet la demanda de fer més 

activitats conjuntes amb el grup de mitjans. 

 

Després de dos trimestres amb constants queixes i actituds de passivitat (per una part del 

grup) davant les activitats proposades valorem molt positivament el desenvolupament i la 

bona acollida que han tingut la majoria d’activitats que hem anat plantejant al grup durant 

aquest trimestre, i sobretot la predisposició i l’interès que ha despertat el Projecte de Twerk 

Feminista “En mi cuerpo y en mi baile las normas las pongo YO”. El projecte ha suposat una 

gran motivació pels nens i nenes ja que s’han sentit protagonistes actius d’aquest i que han 

pogut crear entre tots i totes. Per aconseguir l’èxit amb aquest projecte ha estat primordial 

haver treballat amb anterioritat sobre les perspectives de gènere, ja que els infants van 

començar el projecte amb una mirada molt més oberta i disposats a trencar amb els prejudicis 

i estereotips socialment apresos. A través de dinàmiques d’expressió corporal, de la dansa i de 

diverses dinàmiques de grup els infants han pogut compartir els seus dubtes e inquietuds i 



 

 
 

 

s’han despertat en ells nous pensaments i emocions que els empenten a ser més crítics amb la 

societat en la que viuen. 

 

És necessari destacar que tot i haver-hi una programació inicial aquesta s’ha anat adaptant 

setmanalment en funció de les necessitats, interessos, capacitats i demandes dels infants del 

grup, però seguint el centre d’interès i donant igualment resposta als objectius específics del 

grup de grans. Aquesta flexibilitat d’adaptació en les activitats ha animat al grup a participar 

activament en el seu propi procés d’aprenentatge. 

 

D’altra banda el fet de disposar de nous espais d’expressió i comunicació, a més de l’espai 

d’assemblea, com l’espai compartim vivències i experiències i de treballar mitjançant el 

centre d’interès expressem-nos, han permès als infants ser més conscients de les seves 

emocions i opinions, posant paraules al que pensaven i sentien i sent capaços de mostrar-les 

davant el grup, que generalment ha estat capaç de respectar-les i no jutjar-les. També han 

permès resoldre els conflictes sorgits dins el grup, valorar els propis esforços i capacitats, 

treballar la tolerància a la frustració i parlar i reflexionar de diversos temes adoptant una 

actitud crítica i constructiva davant de les situacions que es donen en la societat. 

 

El fet de disposar de l’espai compartim totes les tardes ha fet que els infants no fessin tantes 

aportacions per les assemblees, però considerem que és un espai que continua sent molt 

profitós ja que els dies que no hi havia propostes de temes a parlar s’han dedicat per debatre 

al voltant de temes que han sorgit espontanement del propi grup, per treballar en la 

organització i decoració de la sala, i per exposar futures activitats a realitzar. A més, que les 

assemblees fossin més curtes també ha possibilitat realitzar el joc escollit pels infants després 

d’aquesta, donant-los així més autonomia i poder de decisió en les activitats.  

 
Tot i que encara ens trobem en el grup algunes dificultats en relació a la paciència, l’escolta 

activa i el respecte al torn de paraula, aquests espais de diàleg i participació han ajudat als 

infants a gestionar-se com a grup, i han contribuït a millorar la relació i el respecte entre els 

nens i nenes.  

 

Pel que fa a l’espai de relaxació durant aquest trimestre no s’ha dut a terme de forma tant 

estable, ja fos perquè anàvem fora fel centre (Festes majors, Setmana Cultural, sortides…), 

perquè els berenats s’allargaven molt o perquè sinó es veien massa reduïdes les dinàmiques 

de la tarda. Considerem que aquest és un espai que si l’any que ve continua el mateix grup 



 

 
 

 

s’hauria de mantenir ja que els anava molt bé per començar l’espai compartim i el reforç 

educatiu molt més tranquils i relaxats.  

 

En relació al reforç educatiu el fet de tenir un grup molt divers a l’hora de fer activitats 

relacionades amb aquest ha comportat que s’han hagut de realitzar diferents materials 

adaptats a les capacitats i les necessitats de cadascun dels infants. A més el fet de tenir dos 

infants amb NEE ha requerit que en molts moments i hagués una persona fent un reforç més 

individualitzat amb ells. També hi ha hagut altres infants que han requerit d’aquest reforç més 

individualitzat tant per les seves dificultats d’aprenentatge com per la seva poca dedicació i 

responsabilitat vers els deures (no apuntar res a l’agenda, deixar-se-la a casa per no fer els 

deures, distreure’s constantment si no hi ha cap adult al costat...) 

 

Per contribuir a construir una bona atmosfera de treball s’ha s’ha disposat o organitzat la sala 

en quatre taules separades on els infants podien seure segons la seva elecció. Aquesta 

disposició permet que tots els infants que fan deures escolars estiguin en una mateixa taula i 

que els que estan jugant a cada joc concret també diposin d’una,facilitant així un millor 

ambient de treball. 

 

Arrel de les coordinacions realitzades amb les escoles i de les observacions fetes per les 

educadores:  els infants pràcticament no porten deures de l’escola, i que quan els acaben els 

desmotivava molt continuar treballant amb recursos de reforç acadèmic, es valora que la 

millor opció es que l’espai de reforç estigui dividit en un primer espai on els infants que tinguin 

deures siposin de temps per fer-los i un espai perquè els infants que no tenen deures o els han 

acabat puguin treballar els continguts educatius i acadèmics d’una forma lúdica a partir de 

materials més atractius i motivadors, com jocs manipulatius o jocs de taula.  Al llarg del 

trimestre em incorporat a l’espai de reforç educatiu diferents materials manipulatius, jocs de 

taula, jocs de raonament matemàtic , de lèxic i gramàtica, d’expressió oral i de lectoescriptura. 

Creiem que la introducció dels nous materials ha estat molt ben rebuda pel grup i que aquesta 

nova metodologia ha funcionat molt millor, amb una major participació e implicació dels nens i 

nenes. A més, això ha permès augmentar l’autoestima dels infants al poder veure que tots 

tenien habilitats i capacitats en diferents àmbits. Per aquests motius em decidit continuar 

creant nous materials per aportar a aquest espai.  

 
D’altra banda hem cregut necessari mantenir l’espai de lectura tots els dimarts ja que és un 

racó molt valorat i aprofitat pel grup. I aprofitar alguns dies per fer aquest taller a la Biblioteca 



 

 
 

 

de Nou Barris. 

 
Com es pot veure en els registres (Annex 7.1e) aquest trimestre degut al nombre d’hores del 

que disposavem i de les professionals que erem i a la necessitat d’adaptació als canvis que han 

tingut lloc al Centre Diari ens ha estat molt complicat poder establir coordinacions amb els 

diferents serveis de la xarxa (escoles, serveis socials, EAP...). Per aquest motiu una part de la 

coordinació amb serveis socials s’ha realitzat mitjançant la Sonia membre de la junta gestora 

de Tronada. Amb ella em treballat mitjançant les reunions de casos, on em fet un traspàs 

d’informació d’aquells infants i famílies amb situacions més complexes i on em buscat 

estratègies d’intervenció de forma conjunta.  

 

D’altra banda també ha estat complicat fer entrevistes amb famílies, ja que en el grup de 

grans no podem realitzar trobades informals de traspàs d’informació amb les famílies a 

l’entrada o sortida del centre, ja que els nens i nenes marxen sols, i per tant hem de poder 

buscar espais per trobades formals on poder establir una relació amb elles. Tot i que si que em 

trobat alguns espais, després d’acabar l’atenció directa amb els infants, on ens em pogut 

vincular més amb algunes famílies el que ha possibilitat conèixer millor les seves situacions 

permetent-nos entendre millor les necessitats d’alguns infants i donar una resposta més 

adient a aquestes, valorem necessari disposar de més temps i espais per poder treballar amb 

les famílies. A més em realitzat diverses festivitats i celebracions (Carnestoltes, celebració del 

dia de la dona i festa de tancament de trimestre) on hem convidat als pares i mares dels 

infants per vincular-los a la dinàmica de Tronada. Tot i que a les primeres celebracions vam 

tenir poca participació de les famílies, cada cop han vingut més famílies fet que valorem molt 

positivament.   

 



 

 
 

 

13. Annexos 

 

13.1 Registres 

 

o Assistència 

 



 

 
 

 

 

o Tutories individuals 

 

 

 

 

 

o Tutories individuals 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

o Entrevistes amb famílies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

o Coordinacions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Setmanalment hem dut a terme reunions de seguiments dels nens i les nenes del centre diari amb la Sonia (persona que ens ha fet de pont amb serveis 

socials) 

 

*Coordinacions via correu electrònic amb els serveis socials de Verdum, Guineueta, Porta 



 

 
 

 

 

o Trobades festives amb famílies 

 

*En color blau assenyalem si només ha assistit el nen/a 
*En color rosa assenyalem l'assistència del nen/a i la família del nen/a 



 

 
 

 

 

13.2 Programacions setmanals 

Programació Setmana 1: del 3 al 5 d’Abril 
 

 



 

 
 

 

 
Programació Setmana 2: del 9al 12 d’Abril 

 

 



 

 
 

 

 
Programació Setmana 3: del 16 al 19 d’abril 

 



 

 
 

 

 

Programació Setmana 4: del 23 al 26 d’Abril:  Setmana cultural del Casal la Cosa Nostra“La dona” 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

Programació Setmana 5: del 30 d’Abril al 3 de Maig 

 



 

 
 

 

 
 

Programació Setmana 7: del 14 al 17 de Maig 
 

 

 



 

 
 

 

Programació Setmana 8: del 21 al 24 de Maig 

 

 



 

 
 

 

Programació Setmana 9: del 28 de Maig a l’1 de Juny 

 



 

 
 

 

 

Programació Setmana 10: del 4 al 7 de Juny 

 



 

 
 

 

 

Programació Setmana 11: del 11 al 13 de Juny 



 

 
 

 

 

13.3 Projecte Modifiquem una cançó de reggaeton 
 

Per continuar treballant un dels temes que més ha sorgit en el grup de grans: la igualtat de 

gènere. Us proposem agafar una cançó de reggaeton i modificar-la evitant reproduir les 

actituds masclistes que es poden observar en algunes d’aquesta cançons Creiem que és molt 

important que reflexioneu al voltant de quin és el paper de la dona en les cançons de 

reggaeton i per això volem que creeu la vostra pròpia cançó sense estereotips ni etiquetes de 

cap tipus:gènere, sexualitat, procedència... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primer de tot farem una pluja d’idees sobre possibles cançons que ens agradaria treballar i tot 

el grup de forma conjunta escollirà quina serà finalment la cançó que modificarem. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Durant aquests dies disposareu d’un nou espai en l’estona del reforç educatiu perquè aquells 

que vulgueu pugueu començar a elaborar la lletra de la cançó lliurement. 

 

 
 

Recordem sempre que “SOM UN EQUIP”.  I per això les decisions s’han de parlar en el grup i 

prendre de forma conjunta. Segur que si cadascú de nosaltres col·labora i s’esforça en tot 

moment en la creació de la nostra cançó sense etiquetes ni estereotips sortirà tot un súper 

èxit. 

 

 

 



 

 
 

 

 

Tot i que queden pocs dies per acabar Tronada si treballem de valent i participem amb il·lusió 

podem tenir la cançó acabada per compartir-la amb la resta de grups i cantar-li a les famílies a 

la festa de final de curs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

13.4 Lletra original i versió modificada de la cançó “La última vez” 

 

 

 

LLETRA ORIGINAL 

 

Yo te perdí la última vez que te vi  

Tu amiga te texteo hablando mierda de 

mi  

Ella me vio cuando yo salí baby  

Y vio a la puta que yo se lo metí  

 

Y yo siempre estoy pensando en ti  

Mi mai`a ti te odia pero lo que ella no 

sabe  

Es que yo soy un diablo  

Y que yo te hice daño  

Y yo aveces me quiero morir  

Por fuera toy riendo y por dentro toy 

muriendo  

Estoy agonizando  

Baby yo te extraño  

 

Ya tu no me hablas  

Y yo no séqué hacer  

Mi conciencia me dice  

Que tu no va volver  

Yo nunca te quería perder  

Baby yo me enrede en tu piel  

Yo solo te quiero comer  

Tu totito otra vez  

 

Y si tú crees  

que yo no sé amar  

pues yo te olvido  

y tu olvídame  

Pero si tu na más quieres chingar  

Yo te lo meto y tu devórame 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLETRA MODIFICADA 

 

Yo me perdí estando junto a ti 

Estando a tu lado yo ya  

No era feliz 

Ahora solo quiero salir yo de aquí 

Y ver la realidad que escondí siempre en mi 

Ahora siempre estoy pensando en mi 

Mi mai`ya no te odia pero lo que ella no 

sabe 

Es que ya no te aguanto 

Y que ya no te extraño 

Y yo ahora solo quiero vivir 

Por fuero toy riendo y por dentro toy 

sintiendo 

Estoy disfrutando 

Basta ya d’engaños 

 

Y ahora tú me hablas 

Y yo ya sé que hacer 

Mi conciencia me dice 

Contigo no vi a volver 

Yo nunca me debí perder 

Olvidarme de sentir mi piel 

Yo solo me quiero querer 

Un poquito otra vez 

 

Y si lo ves 

Sola yo quiero estar 

Pues te lo digo  

Y tu lárgate 

Pero ahora ya me aprendio a amar 

Te lo prometo soy otra mujer 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

13.5 Model acta d’avaluació setmanal 

 

 

ACTA DE AVALUACIÓ SETMANAL 

 
Setmana: 

 
Activitatsque s’han 

desenvolupat: 

 

 
Infants a destacar 

(comportaments, actituds, 
decisions …) 

 

 
 

 
Organització 

Espai L’espai ha estat òptim per la realització de les activitats? 

Material El material emprat ha estat l’adequat? 

Temps El temps de la sessió ha estat el suficient? 

 
Observacions 

 

 
Possibles objectius 

per la pròxima sessió 

 

 
Modificacions per la 

pròxima sessió 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

GRANS TRONADA 

PRIMER TRIMESTRE 2018-2019 

 

1. INTRODUCCIÓ  

En el següent document es presenta la memòria del grup de GRANS del primer trimestre d’aquest curs 2018-2019, 

que ha estat comprès entre el 9 d’octubre al 20 de desembre de dimarts a dijous. 

Abans de començar el trimestre amb els infants, durant les setmanes d’inscripció i tenint en compte l’avaluació del 

grup de grans de l’any passat, es va valorar que el grup havia de ser més heterogeni i no concentrar-se en infants 

que ja es coneixen de l’escola, i per això es van mantenir tres nens i nenes del grup de l’any passat i la resta 

s’afegien nous al grup, ja sigui perquè pujaven del grup de mitjans com perquè s’incorporaven per primera vegada 

al projecte de Centre Diari. 

La dinàmica general del trimestre ha estat positiva. Els infants van començar el trimestre amb molta il·lusió i moltes 

ganes. Al principi,el grup estava dividit i poc cohesionat, dins del grup es formaven petits subgrups, derivats d’altres 

espais relacionals fora de Tronada. Aquesta dinàmica, malgrat s’ha dut a terme al llarg de tot el trimestre i va costar 

la nova adaptació, va anar diluint la seva intensitat perquè en espais i activitats comunitàries han trobat espais de 

relació fora del seu nucli íntim. 

Els objectius i la programació s’han pogut dur a terme de manera quasi estable, adaptant-la també a moments 

vitals del grup o a circumstàncies externes que no han permès seguir-la. Aquest primer trimestre de tardor, més 

enllà de la programació setmanal estipulada hi han hagut altres activitats complementàries decidides 

per assemblea o promogudes pel calendari anual. Hem pogut fer, la Castanyada/ Halloween a Can Basté, un taller 

de pastissos, la setmana dels Drets dels Infants, hem anat al cinema, hem participat d’una festa solidària i hem 

acabat amb la festa de Nadal. 

Pel que fa a l’equip educatiu també ha canviat. El grup ja no té la referent educativa de l’any passat i el relleu l’ha 

agafat l’Helena, una educadora que el grup ja coneix perquè anteriorment ja formava part de Tronada, portant 

altres grups i sovint donant suport al grup de grans. Aquesta situació ha facilitat que l’inici de trimestre, amb els 

canvis de grup, no hagi estat problemàtica i es segueixin duent a terme dinàmiques de continuïtat. A més de 

l’educadora també hi ha hagut el suport de dues monitores proporcionades pel Casal La Cosa Nostra i alumnes 

de pràctiques del curs d’integració social del Bemen 3. 



 

 
 

 

Així doncs, el balanç d’aquest primer trimestre és positiu. 

2. OBJECTIUS.  

A l’Associació Juvenil Tronada, i de manera tranversal treballem a través d’una sèrie de programaes, posant èmfasi 

en la millora de la qualitat de vida dels/les infants i joves, validant el paper de les famílies i la comunitat, i posant de 

manifest el nostre comprimís amb el voluntariat i l’educació no formal. És a partir d’aquests programes que neix 

tota la línia educativa i són l’eix vertabredor del objectius específics a treballar. Aquests programes són: 

 Programa de reforç escolar  

 Programa d’higiene personal i vida saludable  

 Programa de participació comunitària  

 Programa de lleure alternatiu  

 Programa de formació 

En aquesta memòria hi ha afegits tres*nous programa que s’han estat treballant en el grup de grans i que per la 

seva incidència creiem important destacar-los a la memòria:  

*Programa de seguiment.  

*Programa de gestió emocional 

*Programa de gestió de residus i medioambiental 

OBJECTIUS GENERALS:  

 OBJECTIUS GENERALS  METODOLOGIA  
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 Tenir cura de l’espai  i del material. 

 Prendre conciència sobre la necessitat i 

beneficis d’un bon ambient de treball, i 

respectar-lo. 

 Treballar els coneixements  i competències 

propis de cada etapa educativa. 

 Ser responsable de les pròpies tasques 

personals (gestió de l’agenda, càrrecs, 

organització i gestió del temps d’estudi).  

 Pactant i revisant les normes de convivència. 

 Fomentant un to de veu adequat i un ambient de 

calma dins de la sala. 

 Mitjançant el seguiment i acompanyament 

individual en la realització dels deures escolars i 

amb la creació i preparació de materials didàctics 

que estimulin l’adquisició d’aprenentatges 

significatius. 

 Mitjançant estratègies i eines que ens permetin 

dialogar, consensuar i repartir les diferents tasques 

de l’espai (assemblees, espais de paraula, càrrecs, 

etc). 

 

 Mitjançant la revisió i l’acompanyament en la gestió 

de l’agenda. 

 
 A través de reunions i coordinacions amb les 

escoles de cada nen/a. 
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 Adquirir i dur a terme els  hàbits d’higiene i 

d’alimentació saludable i equilibrada. 

 Comprometre’s a assistir i ser puntual de 

forma regular al centre diari. 

 Adquirir l’hàbit d’ordre i manteniment 

d’espais. 

 Fomentar la responsabilització i la cura dels 

materials personals i col·lectius. 

 Mitjançant l’acompanyament i control durant al 

realització de les dutxes setmanals, rentat de les 

dents, rentat de les mans després de qualsevol 

activitat, etc. 

 Oferint un berenar variat i equilibrat en un ambient 

de companyia entre iguals. 

 Dur a terme un control de registre de l’assistència i 

la puntualitat. 

 Conscienciant de la importància del manteniment 

del material  i dels espais i fent-los partíceps i 

responsables en les tasques d’odre i neteja. 

 Pactant i revisant les normes de convivència. 

 Duent a terme un registre de control i distribució de 

tasques pel manteniment i la higiene dels espais. 
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 Conviure  i ser respectuosos amb el grup 

d’iguals i amb els educadors/es.  

 Integrar-se en el grup i sentir-se partícip de les 

dinàmiques del Centre i del grup al qual es 

pertany.  

 Aprendre noves formes de relació i expressió 

que condueixin a una bona convivència. 

 Poder gaudir de relacions positives dins del 

grup d’iguals que afavoreixen els seus 

processos de socialització.  

 Adquirir un coneixement de les pròpies 

emocions i ser capaç de gestionar-les amb un/a 

mateix/a i amb els companys/es. 

 Ser responsables dels càrrecs, rutines, 

materials i normes de l’espai. 

 Gaudir en companyia i sentir-se feliç, coneixent 

altres realitats,  obrint la mirada, i despertant 

nous interessos i curiositats. 

 Creació d’espais de participació i cooperació on els 

nens i nenes es puguin expresar,  dialogar i gaudir 

en comunitat (jocs, dinàmiques, esports, sortides, 

tallers, assemblees…) 

 Preparar i desenvolupar  dinàmiques i jocs  

adequats que treballin la tolerància, el respecte, la 

cooperació, la cohesió,  la participació, pespectives 

de gènere, etc. 

 Afavorir espais i activitats que responguin a l’etapa 

madurativa en funció dels grups d’edat.  

 Participar amb altres entitats en activitats adients 

als grups. 

 Transmetre i promoure estils de relació positiva. 

 Saber identificar actituds i comportaments negatius 

i/o discriminatoris, rebutjant-los i reconduint-los. 

 Incentivar la igualtat d’oportunitats tenint en 

compte les necessitats i les fortalesses de cada 

infant. 

 Treballar a partir de dinàmiques d’identificació de 

les emocions. 

 Proposant un ventall d’activitats diverses que 

despertin nous interessos, curiositats i 

aprenentatges. 
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 Conèixer, participar i implicar-se en la dinàmica 

del Centre Diari Tronada i en el 

desenvolupament dels infants. 

 Vincular-se i implicar-se en el procés 

socioeducatiu dels nens i nenes. 

 Informar a les famílies de les dinàmiques, els 

conflictes i les evolucions dels infants dins el centre 

diari. 

 Donar a conèixer a les famílies la situació de l’infant 

al centre i responsabilitzar a la familia  del procés 

educatiu i així transmetre-li protagonisme.  

 Establir trobades periòdiques amb la 125artici per 

fer un seguiment de l’infant. 

 Realitzar activitats on pugui participar la 125artici i 

l’infant. 

 Signar un document de compromís amb els drets i 

deures que tenen les famílies i els infants. 
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  Conèixer els diferents recursos i serveis dels 

que disposa el barri. 

Participar i implicar-se en les activitats i 

festivitats que tenen lloc en el territori i que 

s’organitzen amb les entitats del barri. 

Establir sortides a diferents recursos del territori, 

com per exemple la biblioteca. 

Incentivar als infants i les famílies a  la participació 

de les festivitats i activitats de les entitats del barri. 

Establir trobades periòdiques amb la comissió 

d’activitats del barri per ser coneixedors i partícips 

dels propers esdeveniments. 

 

*PROGRAMA DE SEGUIMENT 

OBJECTIUS GENERALS METODOLOGIA 

Treballar per l’infant a través de l’interès i 

l’implicació en el seu desenvolupament maduratiu al 

llarg del temps.  

Registres conductuals i de l’entorn de l’infant 

Reunions amb agents que impliquin a l’infant, com la 

família i escola. 

 

*PROGRAMA GESTIÓ EMOCIONAL 

OBJECTIUS GENERALS  METODOLOGIA 

Desenvolupament de les competències emocioanls. 

Adquirir un millor coneixament de les pròpies 

emocions i saber-les regular. 

Identificar les emocions dels altres 

Adquirir vocabulari emocional. 

Afavorir el creixament emocional. 

Posar paraules a les emocions. 

Oferir vocabulari emocional. 

Oferir espais oberts per moments desestructurals a 

nivell emocional 

Oferir espais tranquils i d’escolta activa, tant entre 

ells com amb l’equip educatiu. 

Transmetre pautes emocionals positives.  

*PROGRAMA DE GESTIÓ DE RESIDUS I MEDIAMBIENTAL 



 

 
 

 

OBJECTIUS GENERALS  METODOLOGIA 

Entendre la importància del reciclatge. 

Reconèixer i aplicar les 3R a la rutina. 

Classificar els residus en els contenidors/papereres 

corresponents. 

Entendre, valorar i fomentar el concepte de 

reciclatge selectiu. 

Entendre, valorar i fomentar el concepte de 

sostenibilitat ecològica. 

Dotar totes les sales de Tronada de contenidors de 

reciclatge 

Fer cada setmana infants  responsables de cada 

grup de la selección i  d’anar a llençar la brossa al 

contenidor corresponent.  

 
 
 
 
 
 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS  

Seguint la línia educativa i metodològica de l’any passat, aquest també hem volgut seguir en la mateixa direcció, 

matitzant i adaptant alguns àmbits.  D’aquesta manera donem continuïtat al projecte pels nous infants que 

s’incorporen al grup i consolidem els que ja hi eren.  

PROGRAMA DE REFORÇ ESCOLAR: 

OBJECTIUS ESPECÍFICS  METODOLOGIA  

Proporcionar tot el material necessari per 

poder realitzar les seves tasques. 

Afavorir a la sala espais tranquils per la 

concentració. 

Dotar la sala de diferents espais pel reforç 

escolar. 

La sala tindrà diferents espais 

d’aprenentatge: racó de la lectura, racó de 

jocs d’aprenentatge, racó TIC, i taules i 

cadires per fer els deures.  

Proporcionar eines educatives per reforçar i 

consolidar els coneixaments bàsics: memori 

de multiplicacions, caixa de les paraules, 

contrucció de frases.  

 

PROGRAMA D’HIGIENE PERSONAL I VIDA SALUDABLE: 

OBJECTIUS ESPECÍFICS  METODOLOGIA 

Dotar de berenars equilibrats. 

Garantir l’ordre i la neteja de la sala i del 

centre. 

Garantir una rutina higiènica en les 

activitats. 

Dotar de respalls de dents. 

Oferir espais per dutxar-se. 

Neteja diària de la sala després dels 

berenars.  

Responsables setmanals de neteja de la sala. 

Rentar-se les mans abans i després de 

berenar i de cada activitat.  

Programar un espai a la setmana per dutxar-

se. 



 

 
 

 

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA: 

OBJECTIUS ESPECÍFIC  METODOLOGIA 

Intentar participar de totes les activitats que 

proposin altres entitats  del barri.  

Conèixer veins  del barri.  

Col·laborar d’iniciatives de participació 

comunitària.  

Participació al Compartim 

Anar els dimecres a la biblioteca del districte 

Participació a activitats del Casal La Cosa 

Nostra.  

 

PROGRAMA DE LLEURE ALTERNATIU: 

OBJECTIUS ESPECÍFICS  METODOLIGA 

Buscar activitats que creïn consciència de 

grup i/o pertinença al grup. 

Dur a terme dinàmiques de grup i jocs 

grupals per tal de crear un grup cohesionat. 

Afavorir espais a la sala on en moments 

d’estones lliures puguin fer aquella activitat 

que més els vingui de gust. 

Fer una llista de propostes d’activitats que 

els motivi fer i que ells mateixos la portin a 

terme. 

Es duràn a terme sortides fora del centre  

(Biblioteca, parcs,) es realitzaràn tallers de 

cuina, es realitzaràn tallers manuals. Hi 

hauran diferents espais amb activitats 

diferents. 

Es proporcionaràn espais setmanals 

(assemblea) de propostes d’activitats i com 

portar-les a terme.  

 

*PROGRAMA DE GESTIÓ EMOCIONAL:  

OBJECTIUS GENERALS   METODOLOGIA 

Buscar espais per tutories 

Transmetre pautes de relació positiva.  

Buscar mecanismes en l’infant de  regulació 

emocional. 

Treballar l’autoconeixament emocional. 

Fomentar el diàleg en la gestió de conflictes. 

Buscar espais tranquils per l’escolta activa, 

tant entre ells/es com amb les educadores. 

Durant les estones de temps lliure establir 

diàlegs espontànis que permetin detectar 

desestructura emocional.  

Ajudar a posar paraules a les seves 

emocions.  

Preveure el conflicte i gestionar les parts a 

través del diàleg i la mediació. 

 



 

 
 

 

*PROGRAMA DE SEGUIMENT: 

OBJECTIUS ESPECÍFICS  METODOLOGIA  

Oferir espais de tutoria 

Registrar el seguiment de cada infant 

 

Reunions periòdiques amb els infants i les 

seves famílies 

Espai al Drive d’enregitrament. 

 

*PROGRAMA DE GESTIÓ DE RESIDUS I MEDIOAMBIENTALS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PROGRAMACIÓ I ACTIVITATS  

Aquest primer trimestre s’han dut a terme diferents activitats, la major part d’elles són transversals, és a dir, que es 

repeteixen setmanalment. Altres, són esporàdiques i es realitzen o bé per calendari o bé proposades des de 

l’assemblea.  

Hem començat el curs elaborant una setmana tipus en el què canvia són les activitats concretes però no la 

programació canvia. En ella cal destacar però, els dimecres, que aquests canvien de manera quinzenal, ja que un 

dimecres anem a la biblioteca i l’altre ens quedem al centre.  

SETMANA TIPUS: 

OBJECTIUS ESPECÍFICS METODOLOGIA 
 

Explicat en què consisteix el reciclatge i 

identificar els materials que es poden reciclar.  

Conèixer i utilizar adequadament cadascun 

dels contenidors de residus existents.  

Fer-los responsables de la selecció i recollida 

dels residus a cada contenidor 

Crear consciència del malbaratament de 

l’aigua en espais de dutxa i neteja d’èstris.  

Dotar totes les sales de Tronada de 

contenidors de reciclatge 

Fer cada setmana infants  responsables de 

cada grup de la selección i  d’anar a llençar la 

brossa al contenidor corresponent 



 

 
 

 

 

En ella es pot observar com tant el dimarts i el dijous es repeteixen igual però els dimecres cada franja horària esta 

partida perquè canvia de manera bisetmanal.  

ACTIVITATS TRANSVERSALS 

TEMPS LLIURE: 

Aquesta activitat és aquella que comprèn la primera franja de la tarda i és el moment en què els infants van 

arribant de l’escola. Normalment no està dinamitzada, ja que és un espai de rebuda i en el qual els infants poden 

agafar material esportiu per jugar o jocs dels espais de ludoteca. Alguns infants del grup de grans els agrada arribar, 

i parlar a l’estora de la sala. Aquesta activitat es comparteix amb el grup de mitjans. 

 

 

BERENAR: 

Aquest any, a diferència dels anteriors hem berenat cada grup a la 

seva sala. Es va valorar que, tot i que era un bon espai 

de convivència berenar tots els infants del centre junts, també era 

interessant fer-ho per separat, ja que era un espai de diàleg i conversa 

íntim només amb el grup i les educadores. És per aquest motiu que 

aquest primer trimestre ho hem separat. El berenar ha estat diferent 

cada dia de la setmana però s’ha repetit setmanalment. És a dir, els 

dimarts hi havia entrepans, els dimecres fruita i cereals i els dijous 

galetes. Per beure sempre hi havia llet, amb xocolata o sense. 

 

ESPAI DE CONVERSA:  



 

 
 

 

Aquest espai es porta a terme després de berenar i d'haver netejat 

els nostres estris, les dents i la sala. És un espai de transició entre 

l’espai lliure i el berenar i el moment en què comencen les 

activitats o el reforç escolar. A mesura que van acabant de fer les 

seves tasques, els infants van seient a l’estora en forma de rotllana 

i, un cop hi som tots i totes expliquem la dinàmica de la tarda, ens 

calmem i tranquil·litzem i qui ho vulgui pot explicar el que 

necessiti i vulgui compartir. Un cop això repassem quines feines té 

cadascú i ens posem a fer-ho. 

 

REFORÇ ESCOLAR:  

Aquesta activitat és la que ocupa la franja horària més extensa totes les tardes. La sala està dividida en diferents 

espais d’aprenentatge diferents. En una part tenen el racó que la lectura, amb la possibilitat d’escollir diferents 

llibres i posar-se a llegar si així ho volen. També tenen una capsa amb diferents jocs per reforçar i consolidar 

aprenentatges bàsics. En ella, tenen un memori de multiplicacions, tenen la capsa de les paraules, per poder fer 

construcció de frases i per treballar la separació sil·làbica, jocs amb números per crear seqüències, jocs de rapidesa 

mental i un joc de geografia. També s’ha habilitat una part per si necessiten treballar amb l’ordinador. A més a més 

també s’han habilitat uns dossiers en els quals hi ha algunes fitxes de diferents matèries curriculars de l’escola. 

Però també hi ha fitxes jocs, mandales i vinyetes de còmic en blanc i l’han de crear de zero i sense diàleg (només 

imatge) i han d’interpretar el diàleg. Aquesta última activitat del còmic sorprenentment ha tingut força èxit. 

Finalment tenen les taules i cadires per poder fer feina escrita. 

D’aquesta manera els infants poden escollir, en el cas que no tinguin feines escolars, a on prefereixen dirigir-se i 

què treballar. Així i tot l’equip educatiu del grup en moments en què el nen i/o la nena està indecís o no té ganes de 

participar en cap tasca busca alguna tasca que pugui fer i que en aquell moment li cridi l’atenció. 

 

SOM ARTISTES!:  

Aquesta activitat dels dimarts consisteix a fer volar la imaginació i la 

creativitat. Cal dir que per falta de temps i per calendari no s’ha pogut dur 

a terme de manera sistemàtica. Així i tot hem fet activitats amb fang i 

música, hem fet cartells decoratius, hem ballat, hem creat coreografies, 

hem pintat, etc. 

 

SORTIM A JUGAR!:  



 

 
 

 

En finalitzar la tarda i havent recollit la sala, sortim a jugar. Aquesta activitat 

a diferència del temps lliure és una activitat dinamitzada, amb jocs 

cooperatius on hi participen tots els membres. Aquesta, igual que la de 

som artistes! No sempre l’hem pogut fer, ja que l’activitat anterior s’ha 

allargat i no hem pogut jugar tot el temps que haguéssim volgut. 

 

ASSEMBLEA: 

L’assemblea és un espai de participació i diàleg. El dimecres, en 

comptes de fer espai de conversa hem fet assemblea. Cada setmana un 

infant diferents era el secretari. Aquesta figura 

representava prendre nota de totes aquelles idees i propostes 

que anessin sorgint al llarg de l’assemblea. Seguint amb la rutina de 

l’espai de conversa, a mesura que els infants anaven acabant les 

seves tasques després de berenar anaven seient a l’estora en forma de 

rotllana per començar l’assemblea. Obrim la capsa d’idees i les anem llegint, mentre que el secretari les va 

apuntant. 

Cal esmentar que l’activitat de l’assemblea no la vam començar a fer fins al novembre, ja que durant el mes 

d’octubre vam dedicar-lo a coneixe'ns, a establir i consolidar altre pautes com a grup, a saber entendre’ns i 

sobretot per aquells infants nous a Tronada, havíem de donar-los temps a situar-se en acomodar-se en el projecte. 

De totes maneres al llarg de les diferents assemblees, hem fet una pluja d’idees de les diferents activitats 

que volíem fer al llarg de tot l’any, després ens hem posat d’acord amb quines volíem fer cada trimestre. Un cop 

això, teníem clar que aquest primer trimestre volíem fer un taller de pastissos i anar al cinema, doncs entre tots i 

totes ens hem posat d’acord sobre el com, quan i de quina manera ho volíem fer. 

Totes aquestes iniciatives han quedat recollides en un llibre d’actes. 

 

BIBLIOTECA:  

Els dimecres de cada quinze dies hem anat a la biblioteca del 

Districte de Nou barris, després de berenar i fer les tasques 

corresponents. Qui tenia tasques de l’escola les podia fer allà i 

qui no, agafava un llibre. Aquesta activitat ha agradat força als 

infants. Després si la tarda havia portat una bona dinàmica 

anàvem una estona al parc.  

 

INFORMÀTICA:  

Els dijous, per acabar la tarda i la setmana, fem un espai 

d’informàtica. Depenent de la dinàmica de la tarda i del temps que queda poden o bé jugar jocs educatius del 



 

 
 

 

Symbaloo o altres infants els ha motivat fer Power Point de personatges famosos que ells coneixen ( cantants, 

youtuber’s, actors, actrius,…). Han de buscar informació sobre aquest personatge i fer un Power Point per 

presentar-lo.  

 

DUTXES: 

Aquesta activitat, que forma part del programa d’higiene personal i vida saludable es realitza els dijous i es realitza 

paral·lelament al reforç escolar. Actualment i al llarg de tot el trimestre només s’han dutxat 3 nenes i en alguna 

ocasió han estat 4. Aquesta activitat els hi agrada força, ja que poden dutxar-se per parelles i un cop han acabat 

se’ls deixa un temps per pentinar-se les unes amb les altres i cuidar-se la imatge entre elles.  

 

EDUCACIÓ EMOCIONAL:  

Cal dir que aquesta activitat no s’ha pogut realitzar de la manera satisfactòria desitjada, ja que els dies que hem 

anat a la biblioteca no l’hem realitzat i els dies que ens hem quedat al centre, com que l’assemblea d’inici de la 

tarda ens ha ocupat més temps de l’esperat, després amb el reforç escolar se’ns ha fet quasi l’hora de marxar i 

llavors hem prioritzat airejar-nos aquest poc temps a fora que iniciar una tercera activitat. De totes maneres la 

gestió i els valors emocionals hem anat treballant cada dia en les diferents situacions que vivien els infants del grup 

i en els seus conflictes.  

De cara al segon trimestre intentarem dur a terme aquesta activitat de manera més activa.  

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

Aquestes activitats han format part també de la programació i s’ha realitzat o bé perquè el calendari anual així ho 

ha marcat o bé perquè s’han decidit en assemblea. 

FESTA DE LA CASTANYADA: 

El passat 25 d’octubre, juntament amb el grup de mitjans vam 

participar la festa que del Centre Cívic Can Basté van preparar perla 

gent del barri. Primer ens vam disfressar i berenar a Tronada i en 

acabat vam anar cap allà, on un grup d’animació ens 

preparava una tarda de ball. En acabat vam tornar al 

centre.  

 

SETMANA DELS DRETS DELS INFANTS: 

El dia 20 de novembre és el dia Universal dels Drets dels Infants i des de Tronada vam 

estar tota la setmana duent a terme activitats en relació a aquest dia. Vam estar 

treballant cada una dels drets, a través de jocs de pistes i després debatent i posant en comú percepcions i 

vivències de cada dret. Juntament amb el grup de mitjans vam elaborar un vídeo amb la cançó del “Els drets dels 

infants” del grup de música Xiula. 



 

 
 

 

 

TALLER DE PASTISSOS: 

Aquesta iniciativa va sortir com a proposta a l’assemblea. Entre moltes de les 

propostes que van sorgir una d’elles era fer un taller de pastissos i van decidir fer-

los aquest primer trimestre. Es va decidir fer dos grup i cada grup tenia una 

capitana, encarregada de dirigir a la resta del grup quins procediments s’havien de 

seguir per fer el pastís i en quines quantitats. Eren dos pastissos diferents. Aquesta 

mateixa capitana el dia abans havia de buscar quin pastís fer i aprendre’s el procés 

per després poder liderar-ho.  

 

FESTA SOLIDÀRIA:  

El passat 18 de desembre i coincidint amb els dies previs a Nadal, 

el Club Rotary Barcelona 92 va preparar una festa a una sala de la 

seu del Districte adreçada als infants de Tronada i de la Fundació 

Pare Manel. En ella hi havia un animador que feia màgia i feia 

ballar, ens van oferir berenar i després donaven a cada infant unes 

botes i unes joguines.  

 

 

CINEMA:  

Aquesta iniciativa també surt de l’assamblea i coincidint amb el final de 

trimestre, vam aprofitar per anar-hi l’última setmana. També va venir el grup de 

mitjans i vam anar a veure la pel·lícula Rompe Raplh en Internet . 

 

FESTA DE NADAL:  

Últim dia del trimestre. Juntament amb el grup de mitjans vam fer una tarda 

especial per despedir el trimestre. Vam preparar 4 activitats diferents i vam 

dividir el grup en dos. Haviem de anar passant per les diferents activitats i 

acabavem amb una estona de ball lliure. Entre tots i totes vam acabar fent un 

arbre dels disitjos.  

 

4. PARTICIPANTS  

El grup de GRANS de Tronada, aquest primer trimestre, l'han format 

10 infants (4 nenes i 6 nens) de 10 a 12 anys. D’aquest total de 10 

infants cada dia n’hi havia 9, ja que un d’ells els dijous no podia venir 

i la seva plaça l’ocupava un altre infant. El grup, tot i que tots i totes 



 

 
 

 

han nascut a Catalunya, majoritàriament està format per infants que són la segona generació de famílies vingudes 

de la República Dominicana (6 dels 10), una nena de família marroquina, un nen de família russa i dos nens de 

família espanyola. Malgrat que la major part es coneix del barri, només s’han mantingut tres infants del grup de 

grans de l’any passat, tres infants han passat de grup de mitjans a grans i tres més s’han incorporat per primera 

vegada al projecte. Dins d’aquest grup de grans hi ha tres nens amb Necessitats Educatives Especials (NEE), tot i 

que a la sala sempre n’hi ha dos, ja que els dijous, un infant cobreix la plaça de l’altre. 

La participació, en alguns infants no ha estat del tot regular. Aquests sis infants de família dominica i la nena de 

família marroquina (7 infants) són molt constants en l’assistència, a més tots vénen de la mateixa escola, i no han 

fallat més que un dia. La resta presenten una assistència més diluïda i per algun motiu o per altre no són del tot 

regulars. 

 

Pel que fa al grup, a escala conductual, cal destacar que no és un grup massa conflictiu i que presenta una bona 

dinàmica en general. A principi de començar el trimestre, per aquest grup que ja estava al grup de grans l’any 

passat els va costar el canvi i reclamaven el perquè només ells tres s’havien mantingut i la resta no podien haver 

seguit. A poc a poc i després d’explicar-los vàries vegades els motius (s’havia de donar oportunitat a altres infants a 

poder entrar al projecte i que només hi havia deu places i entre els que pujaven de mitjans i els nous no hi podia 

haver tothom) van entendre-ho i després es van adaptar molt bé. És cert que de moment no hi ha una cohesió de 

grup molt forta, malgrat que en general hi ha respecte. Aquest grup d’infants de família dominicana i la nena de 

la família marroquina, són el grup més nombrós, fa molts anys que participen de Tronada i a més van a l’escola 

junts. Això provoca que els costi obrir-se als tres companys nous, ja que no ho consideren necessari. És una tasca 

que cal seguir treballant de cara els següents trimestres. De totes maneres la trajectòria trimestral ha estat positiva 

en la relació. 

 

Individualment cal destacar el cas de D.T, una nena que, malgrat no tenir una conducta del tot disruptiva, sí que és 

la que ha presentat més conflictivitat al grup. En començar el trimestre li van costar molt els canvis, tant de grup 

com de monitoratge, això va derivar a faltes de respecte i vacil·lades a l’equip educatiu, sobretot a una monitora en 

concret. Es va treballar amb ella i amb la família, que aquesta va manifestar estar vivint a casa una situació de 

divorci. L’estratègia educativa va canviar, donant més espais al diàleg i més espai a la gestió 

emocional quan la nena presentava conductes més hostils. El seu comportament va canviar i les faltes de respecte 

a l’equip educatiu van canviar i van passar als seus companys a més a més d’ignorar qualsevol indicació de les 

monitores. Es va tornar a treballar amb ella i amb la família el trimestre no ha acabat del tot correcte. Se seguirà 

treballant de cara als següents trimestres. 

 

Cal destacar també els tres infants amb necessitats educatives especials. Un d’ells C.R va a l’escola Els Sants 

Innocents del barri del Congrés i presenta autisme, tot i que és un infant que des de ben petit que participa de 

Tronada i la seva conducta no requereix una atenció especial, només en comptades ocasions. També hi ha l’infant 



 

 
 

 

D.B que presenta un diagnòstic de TDAH i que després de fer uns anys d’escola compartida amb El Turó, ara té la 

definitiva a l’Escola Gavina OSAS, al barri del Guinardó. Aquest infant sí que requereix una atenció més 

individualitzada i constant, ja que no presenta atenció focalitzada, força dèficit en el llenguatge i no para quiet i 

durant l’espai del reforç escolar cal estar una monitora amb ell perquè el nivell és molt baix i no hi ha constància. 

Finalment hi ha l’A.G que només ve els dijous, ja que ocupa la plaça de D.B que no ve. Aquest infant té escolaritat 

compartida entre l’Escola FEDAC Horta i l’Escola Fundació Estimia (Sarrià-Sant Gervasi) i tot i que presenta una 

bona conducta i és autònom en les indicacions de les monitores, cal estar-hi una mica a sobre. A l’hora del reforç 

escolar també és força autònom. 

 

El vincle amb l’equip educatiu ha estat bo. A l’educadora referent (Helena) ja l’ha coneixien d’altres any i per tant 

l’adaptació ha estat més fácil i la creació de vincle més rápida, a més a més tant amb els monitors (Lucia i Leo) com 

amb les persones de pràctiques del Bemen 3 (Bintou i Iker) la relació ha estat molt bona i han creat un 

vincle positiu. 

 

Així doncs, malgrat casos d’infants concrets, cal destacar que el grup ha presentat una bona dinàmica al llarg del 

trimestre. 

 

5. COORDINACIONS 

Aquest any, a diferència de l’any passat, i per falta de temps s’han reduït algunes de les coordinacions externes que 

realitzàvem. De totes maneres no s’ha deixat de treballar al voltant de tota la tasca educativa que, de manera 

integral i global han envoltat a l’infant. Per tant han estat necessàries al llarg del curs coordinacions amb els 

diferents agents educatius dels infants de GRANS i també coordinacions amb l’equip educatiu intern del centre. 

 

COORDINACIONS INTERNES. 

- Equip educatiu del grup de GRANS: Aquestes reunions han estat diàries. Cada dia abans de començar l’activitat 

ens hem reunit per parlar de la dinàmica de la tarda així com preparar material i tenir en compte decisions 

presses a les sessions anteriors. També hem establert criteris d’actuació pedagògics comuns i pautes de conducte. 

En finalitzar la tarda hem fet balanç de la sessió. S’avalua la trajectòria de la tarda, les activitats, comportaments 

dels infants i/o conflictes que hagin pogut sorgir. També s'ha aprofitat per repassar la següent sessió i tenir en 

compte aspectes a modificar o consolidar. 

- Equip educatiu de Centre Diari: Aquestes s’han fet de manera espontània abans i després de cada sessió, però no 

hi ha hagut un calendari oficial de reunions. Com que aquest any només hi ha hagut dos grups a Centre Diari, 

moltes de les decisions les preníem abans o després de cada tarda. 

- Cogestió: Aquest primer trimestre hem fet una reunió de cogestió a mitjans de trimestre. En aquesta reunió hi 

participen la coordinadora del Casal de Barri la Cosa Nostra i un membre de la Junta de l’Associació Juvenil 



 

 
 

 

Tronada. En ella hem fet balanç de les activitats, de les dinàmiques de cada grup i dels infants. També s’estableixen 

criteris d’actuació a escala d’equip intern i s’avaluen les tasques de coordinació repartides. 

 

COORDINACIONS EXTERNES. 

- Escoles. Aquest trimestre només s’ha pogut fer una coordinació amb l’escola Àgora per parlar d’un infant del 

grup. 

- Famílies. Aquest trimestre hem pogut tenir relació més o menys constant amb algunes famílies. Aquestes venien a 

buscar els seus fills cada dia i per tant hi havia una relació fluida i un intercanvi d’informacions al voltant de l’infant. 

També hem pogut fer tres tutories amb una família d’una nena per tal de poder fer un seguiment conductual. 

 

6. RECURSOS  

HUMANS 

Al llarg de tot el trimestre hi ha hagut una educadora referent els tres dies, l’Helena, amb suport d’altres monitors 

però que no eren fixes diàriament. El grup de grans ha tingut la participació de la Lucia (dimarts i dijous) i el Leo 

(dijous), uns monitors que des del Casal de Barri La Cosa Nostra van contractar per donar suport aquest inici de 

curs. 

Els dimecres teníem la participació de l’Iker i la Bintou, dos alumnes d’Integració Social de l’escola Bemen 3 que 

venien a fer les practiques. 

Totes aquestes persones que han estat amb el grup de Grans han fet una bona tasca educativa i es valora molt 

positivament la seva participació, ja que els infants han creat un vincle pròxim amb ells i elles, a més de ser un 

suport vital en els casos amb els infants de NEE. 

 

DIMARTS DIMECRES DIJOUS 

HELENA 

Lúcia 

HELENA 

Bintou 

Iker 

HELENA 

Lúcia  

Leo 

 

MATERIALS 

Per dur a terme la programació de les activitats d’aquest primer trimestre, més enllà del material fungible, només 

hem necessitat el projector per fer sessions d’audiovisual (sigui per pel·lícula o per alguna dinàmica) ordinadors per 

fer treball o deures i material esportiu per fer alguna sessió de jocs.Alguna vegada hem necessitat altaveus per 

música. 

 

7. AVALUACIÓ 

En general, tal com s'ha anat esmentant, la trajectòria d'aquesta primera etapa del curs ha estat positiva. El curs 

començava amb nervis i curiositat per part dels infants i de l'equip educatiu. Respecte a l'any passat hi ha hagut 



 

 
 

 

canvis. Algunes monitores ja no hi eren i altres han estat noves. Això, va comportar un inici de trimestre nerviós, 

alterat, impacient i en alguns moments caòtic. Però a poc a poc tots i totes ens vam anar adaptant als canvis i s'ha 

aconseguit una convivència notable. Els infants s'han adaptat a les rutines, tant d'hàbits d'higiene com de treball 

personal, s'han anat motivant per les activitats i participat activament d'elles, la relació entre ells també s'ha anat 

homogeneïtzant i els conflictes s'han anat reduint. 

 

RESPECTE AL GRUP 

Com ja s'ha anat comentant la relació entre ells al principi era distant. Hi havia un grup de 6 infants que ja es 

coneixien entre ells i a part d'anar a l'escola junts, es coneixen del barri i de parentescs familiars. Això al principi i 

bona part de la primera meitat del trimestre, provocava la bunquerització de la relació, és a dir, es relacionaven 

entre ells i la resta no interessava. Hi ha hagut tres infants que han entrat de nou, fet que també els ha costat 

entrar a la dinàmica de Centre Diari. Aquestes relacions distants a poc a poc, i encara cal treballar intensament, ha 

anat canviant i hem acabat el curs poden fer activitatson han interactuat tots amb tots. Aquest primer trimestre ha 

estat més aviat per trencar al gel. Ara cal seguir treballant per crear un grup fort i poder crear una consciència de 

grup consolidada. 

 

RESPECTE A LA PROGRAMACIÓ. 

En general s'ha pogut assolir la programació de manera satisfactòria. Els infants s'han adaptat molt bé a la rutina de 

planificació i les activitats complementàries s'han pogut realitzar totes. Així i tot hi ha hagut dies que degut a la 

baixa assistència, o per la dinàmica conductual del grup s'ha hagut de modificar o postposar algunes de les 

activitats previstes. També cal dir que els espais de conversa o les assemblees han ocupat més temps i per tant 

l'estona de treball personal s'ha endarrerit i l'activitat final no s'ha pogut dur a terme. De totes maneres aquestes 

modificacions han estat de manera ocasional, la tendència ha estat assolir la programació. 

 

RESPECTE A LA RELACIÓ AMB L'EQUIP EDUCATIU. 

Al principi de trimestre la relació amb l'equip va costar una mica. Cal dir però que en general és un grup que 

accepta d'entrada amb moltes ganes i molta il·lusió totes les persones que vénen a estar amb ells al grup. Estan 

acostumats a les relacions amb adults i són molt oberts alhora de conèixer nous monitors. Així i tot, molts dels 

referents que tenien l'any passat, aquest any ja no hi eren, per tant es van trobar una mica desorientats, però com 

que el relleu l'ha agafat l'Helena, una educadora que la major part dels infants ja coneixien i ella a ells, l'impacte per 

ells ha estat més suau, ja que ja es coneixien i el procés d'adaptació ha estat més ràpid. Cal dir però, que a l'inici del 

trimestre, alguns dels infants, posaven a prova el límit de l'equip educatiu amb actituds vacil·ladores i desafiants. 

Però un cop se'ls va deixar clar on estava el límit la relació va millorar força. Cal només destacar el cas d'una nena 

(D.T) que aquesta hostilitat i vacil·lada s'ha perpetuat al llarg del trimestre i a més presenta altres problemes de 

conducta que cal seguir treballant amb intensitat. 



 

 
 

 

Amb els monitors nous que han entrat al grup, malgrat no estesin cada dia de la setmana, han establert un vincle 

important, i cada dia esperaven l'arribada de cada monitor amb molta alegria. 

 

RESPECTE A L'ASSISTÈNCIA. 

Com s'ha comentat en algun moment de la memòria, tot i un parell de casos, la resta d'infants participen de 

manera diària i molt constant. És un grup en general molt puntual i si no ho poden ser, avisen prèviament. Tot i que 

el total d'inscrits són 10, cada dia n'haviem de tenir 9 (ja que un infant venia els dijous, cobrint la plaça d'un que en 

faltava) i d'aquests 9, de manera constant en venien 7 o 8. 

 

PROPOSTES DE CARA EL TRIMESTRE VINENT. 

Una de les idees important a tenir en compte de cara al trimestre que ve és el fet de treballar per consolidar el grup 

i que cada infant pugui relacionar-se de manera lliure. Aquest trimestre, com ja s'ha dit, ha servit per trencar el gel 

relacional, ara cal seguir perquè puguem crear un grup sòlid i que es relacionin tots amb tots lliure 

i espontàniament, de manera positiva, amb respecte i companyerisme. 

També cal posar la banya en el reforç escolar i treball personal. Aquest trimestre en general han treballat, però ha 

estat un gran esforç que es posessin a treballar i costava molt que es concentressin. Cal ser més rigorosos en 

aquesta franja horària de treball i ser més constants en què treballin o en què de manera autònoma utilitzin algun 

recurs de la sala (espais de reforç o racons) i es concentrin en allò que estan fent. 

Per últim, cal seguir donant vida a l'assemblea i les seves propostes per tal que sigui un grup que sigui capaç, amb 

acompanyament, de gestionar-se per ell mateix i que entre tots puguin aconseguir el que desitgen amb el resultat 

que desitgen. 

 

8. ANNEXES  

 PROGRAMACIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ANNEXES 
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XOVES TRONADA 

SEGON TRIMESTRE 2017-2018 

 

1. INTRODUCCIÓ  

En el següent document es presenta la memòria del grup de joves del segon trimestre del curs 2017-2018. Aquest 

segon trimestre ha estat comprès entre el 22 de gener i fins al 23 de març del 2018. 

Aquest segon trimestre a diferència del primer hi ha hagut forces canvis, no tant pel que fa al grup de joves sinó pel 

que fa al moviment de l'equip educatiu. Els educadors referents del primer trimestre han canviat i per tant ha 

assumit el grup una educadora que ja coneixia el grup però no n'era la referent. Així doncs hi ha hagut un procés 

tant per part de l'equip com dels joves d'assumir i adaptar-se a les noves circumstàncies. 

Pel que fa a l'equip educatiu general de Tronada, aquest segon trimestre vam començar essent tres educadores, 

una per cada grup i una d'elles assumia petits i joves, ja que aquests dos grups només vénen dos dies, els petits 

dilluns i dimecres i els joves dimarts i dijous. Poc després el Casal LCN, com a entitat cogestora va poder assumir 

una quarta persona, de tal manera que hem pogut ser una referent educativa pels quatre grups. 

També cal destacar que aquest segon trimestre ha vingut un volum molt important de persones que feien 

pràctiques pel curs de monitors. 

Pel que fa a activitats, dins d'aquest segon trimestre ens trobem amb la festivitat del Carnestoltes que com a 

entitat es participa de manera molt implicada, juntament amb les altres entitats del barri, en la rua pel barri. 

A continuació es mostren les activitats més importants que s'han realitzat amb el grup de joves així com la dinàmica 

que com a grup han desenvolupat al llarg d'aquest segon trimestre. 

2. OBJECTIUS 
 

A continuació presentem els objectius generals de Centre Diari. Sobre aquest eix vertabrador es dirigeix tota la 

tasca de Tronada en els diferents grups. Aquests són els objectius generels de tots els grups. Més avall exposarem 

els objectius especifícs que hem volgut treballar i del qual ha s’ha dirigit la programació aquest triemstre pròpi del 

grup de joves.  

 

 

 

 



 

 
 

 

OBJECTIUS GENERALS 

 
Eixos 

 
Objectius 

 

Reforç 
educatiu 

• Tenir cura de l’espai  i del material 
• Prendre consciencia sobre la necessitat i beneficis d’un bon ambient de treball, i 

respectar-lo 
• Treballar els coneixements  i competències propis de cada etapa educativa 
• Ser responsable de les pròpies tasques personals (gestió de l’agenda, càrrecs, 

organització i gestió del temps d’estudi).  

Vida 
quotidiana 

• Adquirir i dur a terme els  hàbits d’higiene i d’alimentació saludable i equilibrada. 
• Comprometre’s a assistir i ser puntual de forma regular al centre diari. 
• Adquirir l’hàbit d’ordre i manteniment d’espais 
• Fomentar la responsabilització de l’espai 

 
 

Activitats • Conviure  i ser respectuosos amb el grup d’iguals i amb els adults.  
• Integrar-se en el grup i sentir-se partícip de les dinàmiques de tronada. 
• Relacionar-se adequadament i tractar amb respecte a la resta de companys/es. 
• Aprendre noves formes de relació i expressió que condueixin a una bona 

convivència. 
• Poder gaudir de relacions positives dins del grup d’iguals que afavoreixen els seus 

processos de socialització.  
• Adquirir un coneixement de les pròpies emocions i respectar les emocions dels 

altres.  
• Ser responsables dels càrrecs, rutines, materials i normes de l’espai. Col·laborant 

amb les tasques.  

Familia • Participar i implicar-se en la dinàmica de Tronada i en el desenvolupament dels 
infants. 

• Vincular-se i implicar-se en el procés educatiu.  

 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Com que aquest segon trimestre hi han hagut canvis en quan a l’equip educatiu els objectius que inicialment es 

volien treballar i els que finalment s’han treballat, s’han anat modificant, però la base ha estat la mateixa. No han 

estat objectius molt ambiciosos ja que primer haviem d’analitzar la situació i la dinàmica del grup.  

GRUP: 

• Dur a terme dinàmiques de grup i jocs grupals per tal de crear consciència de grup de joves. 

• Afavorir espais a la sala on en moments d’estones lliures puguin fer aquella activitat que més els 

vingui de gust 



 

 
 

 

 

ACTIVITATS: 

• Fer una llista de propostes d’activitats que els agradaria fer i que ells mateixos la portin a terme. 

• Posar-se en contacte amb altres entitats que treballin amb joves per dur a terme activitats 

conjuntes.  

• Buscar activitats que puguin ser del seu interès. 

 

REFORÇ ESCOLAR:  

• Proporcionar tot el material necessari per poder realitzar les seves tasques. 

• Avaforir a la sala espais tranquils per la concentració. 

• Dotar la sala de diferents espais pel reforç escolar. 

 

DE SEGUIMENT:  

• Oferir espais de tutoria 

• Coordinar-se amb els diferents agents que intervenen amb el jove ( família, insititut, serveis 

social i altres entitat)  

• Registrar el seguiment de cada infant 

 

3. ACTIVITATS I PROGRAMACIÓ 

Aquest segon trimestre les planificacions setmanals han estat enfocades en, activitats transversals més rutinàries i 

altres activitats completaries per assolir els objectius, trencar la monotonia i facilitar altres espais d'oci diferents. 

ACTIVITATS TRANSVERSALS 

REFORÇ ESCOLAR: 

El grup de joves, per edat i per situació escolar, presenten un volum molt important de tasques escolars. Cada dia 

molt d'ells arriben amb forces deures de l'institut i la demanda d'ajuda per poder-los acabar és alta. A més també 

tenen molts exàmens i sovint també cal un reforç en la comprensió de conceptes. És per aquest motiu que cada 

tarda hi ha un espai de reforç escolar. A més, aquest trimestre, també s'han facilitat altres espais d'aprenentatge i 

de reforç per tots aquells joves que no tinguessin tasques de l'institut. Així doncs, hi ha hagut un espai de lectura 

(s'han introduït llibres de lectura juvenil) i un espai de jocs educatius (jocs de taula per treballar la concentració, 

l'estratègia i la imaginació). 

 



 

 
 

 

ESPAI LLIURE: 

Aquest espai està destinat bàsicament al principi de la tarda i al final. Durant la primera i l'última mitja hora de la 

tarda aproximadament, mentre arriben de l'institut o acaben les seves escolars i/o activitats programades, a la sala 

tenen preparats diferents espais: 

• Taula habilitada per jugar la Ping-Pong. 

• Taula amb algun joc de cartes. 

• Estores per poder seure i parlar. 

• Jocs de pilota i cordes de saltar a l'exterior. 

• Temps per escoltar música amb els ordinadors. 

Aquests espais faciliten que cada jove pugui dirigir-se a aquella activitat que en aquell moment més ho desitgi. 

ESPORT/JOCS: 

Aquesta activitat va ser pensada per oferir un espai d'esbarjo amb els joves abans de poder començar a fer el reforç 

escolar. D'aquesta manera podíem treballar aspectes com el vincle entre ells i les educadores i poder fer cohesió de 

grup. 

Cal dir que aquest espai no s'ha pogut dur a terme de manera regular ni amb tot el grup sencer, ja que hi ha hagut 

dies que el volum de tasques que tenien els impedia sortir una estona a jugar. 

NETEJA DE L'ESPAI COMUNITARI: 

Cada dia a la setmana un grup diferent del Centre Diari 

neteja tota la brossa del berenar així com els estris i el 

terra. Al grup de joves al principi ens tocava el dijous, però 

aquest dia acabava coincidint amb el dia que menys joves 

venien (uns feien Twerking a Les Basses, altres tenien 

entrenament de futbol) per tant es va canviar a dimarts, així 

tots i totes les joves feien tasques comunitàries.  

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

Aquestes activitats han estat programades pensades en 

funció dels objectius plantejats o bé perquè el mateix calendari anual així ho ha marcat. 

CINEMA + COL·LOQUI A LES BASSES: 

L'Espai Jove Les Basses tenia dins la seva programació una activitat per joves de cinema i després debat en relació a 

la temàtica de la pel·lícula. Des del grup de joves de Tronada vam decidir participar-hi per donar una alternativa a la 



 

 
 

 

programació estàndard i poder compartir altres espais amb joves del barri, a més poder crear xarxa amb l'Espai 

Jove. 

La primera pel·lícula que vam anar a veure (30 de gener) va ser "Kiki, el amor se hace" , cinc històries d'amor i filies 

sexuals. Després de la sessió hi havia un espai de debat entorn aquesta temàtica. Aquesta primera pel·lícula no va 

encaixar gaire en el grup de joves de Tronada. El grup més gran el va entendre i van participar del col·loqui però el 

grup més petit no va acabar d'entendre el rerefons del film. 

A partir d'aquí, hi va haver una coordinació amb l'Espai Jove de tal manera que fossin els mateixos joves qui 

proposessin la pel·lícula, i tot i que algunes propostes no acaben d'encaixar amb l'objectiu de les sessions, al final es 

va concloure que preferien acció. 

Així doncs la següent sessió (27 de febrer) vam veure un capítol de la sèrie Black Mirror que es 

titula Men Against Fire. És la història de dos soldats, on un d'ells es planteja qui és realment l'enemic. 

En aquesta pel·lícula la major part dels joves es van enganxar i la part següent del col·loqui va ser profitosa. 

Aquesta activitat es valora poder seguir-la fent de cara al següent trimestre però afegir-hi alguna dinàmica 

interessant que estigui lligada amb la temàtica de la projecció de tal manera que la participació dels i les joves sigui 

activa. 

CARNESTOLTES: 

Aquest any el carnestoltes l'hem celebrat el dissabte 10 de febrer. Amb tots els infants del centre es va decidir que 

la temàtica de disfressa seria de la pel·lícula Monstruos S.A, ja que la temàtica de les entitats del barri era de 

dibuixos animats. El grup de joves no va voler afegir-se a aquesta pel·lícula i van decidir anar de barrufets. Així 

doncs, durant un parell de tardes mentre ho combinaven amb el reforç escolar, vam estar fent els barrets dels 

barrufets amb goma eva blanca. De totes maneres, malgrat que tots tenien el seu barret, el mateix dia de la 

celebració de la rua, només van venir cinc joves. 

SESSIÓ FOTOGRÀFICA: 

Un dels projectes que es va pensar però no s'ha pogut materialitzar de manera efectiva és la creació d'un blog fet 

pels joves i pels joves. La idea és poder tenir un espai només seu on hi puguin penjar fotos, escrits fets per ells o 

que els agradin, cançons, activitats que realitzen, etc. Aquest projecte està pensat per tal de poder crear sentiment 

de pertinença i buscar objectius comuns i treball participatiu entre ells. Així doncs per intentar introduir-los en 

aquest projecte vam pensar a començar fent una sessió de fotogràfica de grup amb una càmera de qualitat. Al 

principi els costava per timidesa, però després es van anar animant i finalment van quedar fotos molt maques. 

http://xovestronada.blogspot.com.es 

 



 

 
 

 

 

14 DE FEBRER SAN VALENTÍ: 

Aquest és un dia molt valorat i sobrevalorat pel grup de joves de Tronada, sobretot pel col·lectiu femení. Així, vam 

aprofitar aquesta data, per treballar temàtiques al voltant de les relacions entre els joves i incidir en temes 

d'amistat i d'amor. 

Les educadores vam elaborar 12 sobres (un per cada jove) on hi havia explicat diferents històries inventades fent 

veure que érem adolescents explicant històries personals que ens havien passat entorn a conceptes d'amistat i de 

relacions sentimentals. 

Aquestes historietes les vam posar en un sobre i les vam amagar per Tronada. Cadascú havia de trobar un sobre i 

vam dividir el grup en dos, havien de llegir la historieta i donar-se consell. 

Aquesta activitat pel grup més gran de joves, va ser molt positiva, els va motivar molt i van participar de manera 

molt activa. El grup de més petit de joves no estaven massa motivats i els va costar enganxar-se a l'activitat. De 

totes maneres vam poder extreure molta informació que després ens ha servit per poder treballar de manera 

individual pautes relacionals i l'empoderament d'algunes joves en relació als nois. 

8 DE MARÇ: 

Aprofitant aquesta data, dia internacional de la dona treballadora, i amb motiu de la gran reivindicació que hi ha 

hagut aquest any, vam treballar amb el grup de joves el tema de la desigualtat de gènere. Així doncs vam realitzar 

una activitat en què vam dividir el grup en dos. Uns parlaven sobre cartells publicitaris sexistes i l'altre grup 

analitzava frases de micromatxismes. L'activitat va anar força bé i van sortir debats i comentaris entre ells 

interessants per poder anar tractant el dia a dia. 

Al final vam acabar amb un audiovisual de testimonis de dones que havien patit algun tipus de 

discriminació/agressió per raó de gènere (salarial, labora, familiar, sexual, de cura, etc.) i vam fer un debat conjunt 

per posar en comú les opinions. Aquesta activitat va posar de manifest que hi ha contradiccions, ja que la teoria 

sobre l'empoderament de la dona la tenen clara però en el seu dia a dia no ho tenen gens integrat. 

Aquesta activitat també la vam poder relació amb la del dia de Sant Valentí. 

DINÀMIQUES DE GRUP: 

Al començament de trimestre vam elaborar un llistat de 

dinàmiques grupals per poder anar fent de manera regular. 

Aquestes activitats al principi del trimestre formaven part de la 

programació però sovint no les podien realitzar, ja que els 

joves tenien moltes feines per entregar. Així doncs vam decidir 

que les duríem a terme en moments en què el temps i la dinàmica 



 

 
 

 

de la tarda ens ho permetés. Així doncs vam poder aprofitar la sessió fotogràfica i altres moments dispersos per 

introduir dinàmiques grupals (la cremallera, el nus, la confiança, etc.). 

4. PARTICIPANTS 

En el grup de joves de Tronada, aquest segon trimestre han estan 12 adolescents d'entre 1r i 4t ESO. El 

grup, malgrat es coneixen tots del barri i de l'Institut (dels 12, 9 van al mateix Institut) està dividit entre els joves 

més petits i els joves més grans, ja que la major part estan a 1r o estan a 4t d'ESO. De totes maneres entre ells hi ha 

bona sintonia. 

 

La seva participació a Tronada ha estat força regular en la major part dels casos. Cal dir que tres dels joves del grup 

els dijous anaven a les Basses a fer classes de Twerquing i altres algun dijous faltaven perquè els hi havien canviat el 

dia d'entrenament del futbol. Aquestes activitats van fer que algun dijous només hi hagués entre 3 i 4 joves a 

Tronada, però això només van ser un parell de setmanes que van coincidir les dues activitats. 

 

La dinàmica de grup ha anat canviat al llarg del trimestre, ja que al principi la diferència entre aquests dos subgrups 

es notava i no hi havia massa cohesió. 

 

El fet és que el grup de joves més petits encara tenen una dinàmica de fer i de relacionar-se molt infantil. La relació 

entre ells es basa en l'insult i en petites agressions en forma de joc, però de manera constant. A més també 

coincideix que tots ells són del barri del Turó, són d'origen dominicà que les famílies entre elles fan molta vida junta 

i que des de ben petits que sempre van junts. A més van al mateix institut. Per tant és un grup que es passen tot el 

dia junts. Aquest fet per una part és positiu perquè es coneixen molt i ja saben tractar-se entre ells, però per altra 

banda es creen dinàmiques relacionals, no sempre positives que costa molt canviar o transformar perquè les tenen 

integrades i sempre s'han relacionat així. Durant els inicis de trimestre les educadores que estàvem amb el grup 

insistíem constantment en el fet de no insultar-se ni agredir-se però era de manera constant, fet que ens impedia 

poder atendre la resta de joves del grup. Aquesta dinàmica per això la vam poder frenar, ja que un dia aquests 

"jocs" se'ls envà anar de les mans i les agressions ja van ser més fortes. A partir d'aquí vam decidir expulsar a tres 

joves i no podien reincorporar-se fins que les seves famílies no vinguessin a parlar amb nosaltres. La tensió i la 

dinàmica va canviar notablement però cal destacar que un dels joves no es va reincorporar de nou i ho farà el 

tercer trimestre. Aquest punt d'inflexió va permetre que el grup pogués agafar una dinàmica relacional positiva i 

basada en el respecte, malgrat que encara hi haguessin en algun moment donat dinàmiques més tòxiques. 

 

Pel que fa a la programació també vam decidir canviar algunes rutines. A l'inici del trimestre com que les 

educadores érem noves en aquell grup, vam programar activitats però deixant marge a canviar-ho en el cas que ells 

i elles tinguessin propostes d'activitats que els agradaria fer o sovint també s'anaven modificant en funció del 

volum de feina que tinguessin de l'institut. Després d'aquest episodi d'expulsions vam decidir no donar tant marge i 

posar-nos més estrictes en la normativa del centre i en la programació. Al ser un grup de joves vam intentar que fos 



 

 
 

 

un grup autogestionat però la trajectòria d'aquest segon trimestre de moment no ens ho va permetre. 

 

Pel que fa a l'altre subgrup de joves, els més grans, cal dir que són més tranquils i fan més cas de les indicacions de 

les educadores. Per contra també són qui més feina de l'institut tenen i molts dies passen la tarda estudiant i 

acabant deures. Aquest grupet els agrada més parlar, explicar-se i explicar-nos coses que els passen i en aquest 

sentit és postitiu, ja que pel que fa a poder treballar coses amb ells, podem extreure més informació. 

 

Així i doncs, malgrat aquestes dinàmiques 

dels dos grups, cal dir que no hi ha una divisió 

total, sinó que hi ha moments, sobretot els 

moments lliures, en què els interessos són diferents i 

per tant no hi ha una cohesió forta, però a l'hora de 

dur a terme activitats dirigides o a les estones 

d'estudi s'ajuden força i participen de manera 

divertida i amb força sentit de l'humor entre ells. 

 Deixant de 

banda el grup, a escala individual cal destacar un 

parell de joves que es troben en especial 

seguiment tant per part de Tronada com per altres serveis (Serveis Socials, Espai Jove Les Basses, Educadors de 

Carrer Zona Sud, el Casal La Cosa Nostra) i que cal destacar. 

 

Un d'ells (A.T) des de fa uns tres anys, ell i la seva mare, estan dins dels circuït de Serveis Socials. És una adolescent 

que presenta problemes en temes de salut mental. No molt sever, però sí que hi ha una mancança important en la 

regulació i la gestió de les emocions, presenta un molt baix nivell acadèmic, i li manquen pautes de salut i higiene 

personal. Aquest jove el vam haver de retirar puntualment del grup de joves de Tronada, ja que era un element 

important en la desestructuració del grup. Es tornarà a incorporar el tercer trimestre, però es va valorar donar 

importància a poder consolidar i cohesionar el grup i quan això estigués més o menys consolidat tornar-l'ho a 

incorporar. 

 

L'altre jove a destacar (A.M) es troba en un procés de trànsit en el canvi de gènere. Durant els inicis de trimestre 

assistia de manera molt regular i explicava per tots els processos als quals estava passant i com se sentia i quines 

xarxes de suport tenia. Això ens va permetre poder dur un seguiment del cas de prop, però cap a finals de trimestre 

va deixar d'assistir venint dies puntuals. Així i tot seguim el cas de ben a prop i de cara al tercer trimestre insistirem 

en l'assistència regular. 

 

 



 

 
 

 

5. RECURSOS 

   

HUMANS  

 

Aquest segon trimestre ha estat destacable per la quantitat de moviment de personal que hi ha hagut el centre. 

Les primeres setmanes de trimestre érem tres educadores al centre, fet que ens feia anar una mica coixes en la 

gestió dels grups i deL Centre Diari. Així i doncs la idea inicial era una educadora en el grup de joves (Helena). 

Aquesta mateixa persona assumeix també el grup de petits. Poc després, a través d'una treballadora del Casal La 

Cosa Nostra, arriben moltes persones a fer les pràctiques del curs de monitor/a de lleure. Així i doncs en la 

distribució d'aquestes persones en els grups s'incorporen dues en el grup de joves, al Brigithe i la Sara. 

Poc després per part també de La Cosa Nostre s'assumeix una quarta persona (Estela) dins de l'equip contractat 

però aquesta treballadora forma part de La Cosa Nostra però se cedeix a l'equip educatiu de Tronada. 

Així i doncs, com que l'educadora de joves també assumia petits (perquè venen dos dies cada grup), amb la 

incorporació d'aquesta quarta persona cada una assumeix un grup i els altres dies fa suport a l'altre grup sumant el 

personal de pràctiques. És a dir: 

DILLUNS PETITS  DIMARTS XOVES DIMECRES PETITS DIJOUS XOVES  

ESTELA  

Helena 

Pràctiques: 

Sara 

Leo 

David 

HELENA 

Estela 

Pràctiques: 

Sara 

Brigithe  

 

ESTELA 

Helena 

Pràctiques:  

Sara 

Leo  

David  

HELENA  

Estela 

Pràctiques:  

Sara 

Brigithe  

 

Així i doncs, a principis del mes de febrer, a l’equip educatiu de joves erem quatre persones.  

 

Cal valorar molt positivament aquest augment de persones, ja que l'atenció que es va poder oferir era d'una 

qualitat superior que no com a l'inici només amb una. A més aquestes dues noies de pràctiques han encaixat molt 

bé amb el grup i han creat un vincle positiu i de respecte. Cada una d'aquestes quatre persones de l'equip ha jugat 

un paper diferenciat respecte a les altres però seguint una mateixa línia educativa. En el cas de la Brigithe és una 

noia jove, del barri i domicana. Aquest fet ha afavorit a crear un vincle amb les noies del grup i sobretot amb les 

noies d'origen dominicà a més els ajuda molt en el seu reforç escolar i la valoren molt positivament. En el cas de la 

Sara és una noia que domina molt bé els esports i sobretot el futbol. Això, ha estat un punt clau en la creació de 

vincle amb aquest monitora. A més, també la tenen com a referent en l'ajuda en els seus deures i la tenen molt 

present. 

Pel que fa a l'Estela i Helena, com que ja ens coneixen de fa més temps, sobretot a l'Helena la relació és diferents. 

Amb l'Estela tenen molta confiança a l'hora d'explicar-los coses de la seva vida diària i personal i a l'Helena juga 

més una figura de referent de grup. 



 

 
 

 

 

Aquestes dues noies de pràctiques han manifestat que volen seguir el tercer trimestre, malgrat s'hagin acabat les 

seves pràctiques. Aquest fet serà molt positiu per acabar d'enfortir vincles i donar continuïtat de referents en el 

grup. 

 

MATERIALS 

 

Per dur a terme la programació de les activitats d'aquest segon trimestre només hem necessitat la sala, el projector 

per fer sessions d'audiovisual (sigui per pel·lícula o per alguna dinàmica) ordinadors per fer treball o deures i 

material esportiu per fer alguna sessió de jocs. 

Alguna vegada hem necessitat altaveus per música. 

 

5. AVALUACIÓ 

 

En general l'evolució trimestral en la dinàmica del grup de joves ha estat positiva. És a dir, a principi del trimestre i 

degut als canvi en el seus referents educatius van propiciar actituds i comportaments disruptius que s'han anat 

encaminant i transformant de manera positiva creant espais de treball i relacionals agradables. 

RESPECTE AL GRUP. 

Tal com s'ha pogut comentar en espais del document al principi del trimestre es mostraven dins del grup de joves 

dos subgrups diferenciats. El grup més gran de joves ha desenvolupat una trajectòria regular. Han aprofitat els 

espais de reforç escolar i han participat de les activitats activament, a més la relació entre ells és positiva. 

El canvi s'ha notat més en el grup més d'edat més petita del grup de joves. Aquests a l'inici presentaven una actitud 

més passiva, amb més conflictes entre ells, i amb poca voluntat tant per les activitats com pel reforç escolar. És un 

grup que ha començat aquest any en el grup de joves i afegint a més el canvi de referent s'ha notat pel que fa a 

sentir-se desubicats a la dinàmica del grup. Gràcies a un conflicte important entre ells en què tres dels joves van ser 

expulsats i arrel d'haver de parlar amb les seves famílies per la seva incorporació i va haver-hi un canvi d'actitud 

que fa propiciar una dinàmica de grup molt més positiva. Des d'aleshores vam poder relacionar-nos des d'una 

perspectiva de respecte, tolerància, bon humor i diàleg actiu. 

Aquest canvi en el grup més petit va permetre que el grup sencer de joves s'unifiqués més i es relacionessin tots i 

totes. 

RESPECTE A LA PROGRAMACIÓ. 

En relació a aquest punt cal dir que no sempre s'ha pogut dur a terme la programació tal com estava establerta. El 

volum de tasques escolars que tenen sovint no ens permetia poder realitzar les activitats o dinàmiques que teníem 

programades. Malgrat des de l'equip educatiu ho intentàvem i ho transmetíem de manera que poguéssin fer les 



 

 
 

 

dues coses (reforç i activitat), era tant el volum de feines i d'estudi que ells mateixos manifestaven que no podien. 

Les dues últimes setmanes abans d'acabar el trimestre a penes vam poder dur a terme la programació. Algun dia 

també va coincidir la baixa assistència dels joves, fet que no permetia seguir la planificació. 

Aquesta casuística ens ha fet replantejar la programació de cara el proper i tercer trimestre, ja que les setmanes 

finals al trimestre es destinaran a donar més importància a les avaluació, a més hi ha joves que ja acaben la seva 

escolaritat obligatòria. També hem valorat poder dur a terme (amb l'arribada del bon temps i l'allargament d'hores 

de sol) més activitats fora del centre i coordinar-nos amb altres serveis juvenils per tal de fer més extensiva el seu 

cercle relacional i les seves alternatives d'oci. 

De totes maneres malgrat aquesta situació les activitats de més importància educativa les hem pogut dur a terme 

de manera satisfactòria i amb els resultats esperats. 

RESPECTA A LA RELACIÓ AMB L'EQUIP EDUCATIU. 

Malgrat que els primers dies del trimestre van ser complicats pel canvi de referent, cal dir que amb la incorporació 

de les persones de pràctiques i de la quarta persona ha facilitat la consolidació del grup. S'ha pogut donar resposta 

a les demandes de necessitat dels joves i s'ha pogut fer una atenció individualitzada, no de manera òptima però si 

hi ha hagut espais de conversa. 

Els i les joves han establert amb cada una de les 4 persones de l'equip relacions molt positives. Amb les noves 

incorporacions des d'un inici han creat vincle i s'han convertit en referents. Així mateix les monitores, que al 

principi els feia respecte al grup de joves, han acabat creant relacions educatives i efectives importants. 

RESPECTE A L'ASSISTÈNCIA. 

Pel que fa a aquest punt cal valorar que no sempre ha estat del tot regular. A principi de trimestre la participació 

era molt activa però cap a la meitat va anar baixant, ja que va coincidir que alguns joves els havien canviat l'entreno 

del futbol i uns altres feien twerking. Algun dia ens vam trobar amb tan sols tres joves. Aquest fet va canviar i 

durant el mes de març vam tornar a tenir el màxim d'assistència. Cal destacar només el cas d'un jove que es va anar 

desvinculant i al final va deixar de venir. De cara el tercer trimestre s'intentarà tornar a incorporar-lo al grup. 

 

En conclusió es valora positivament la trajectòria del grup i la seva evolució al llarg del trimestre. De totes maneres 

de cara al següent cal treballar i reforçar de manera intensiva pautes de comportament, relacions entre ells i elles i 

elaborar una programació en hi hagi espais intensius de treball personal i alhora activitats que puguin serà fora del 

centre i que permetin unificar el grup i potser en un futur poder acompanyar-los en l'autogestió dels seus 

interessos. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

XOVES TRONADA 

TERCER TRIMESTRE 2017-2018 

 

1. INTRODUCCIÓ 

En el següent document es presenta la memòria del grup de joves del tercer i darrer trimestre 

d’aquest curs 2017-2018, que ha estat comprès entre el dia 2 d’abril el 13 de juny. 

En aquesta etapa final del curs, el grup ha anat canviat i s’ha anat transformant. Així com l’inici del 

trimestre va ser una continuació clara de l’anterior pel que fa a dinàmiques i comportament, a 

mesura que ha anat avançant el curs hi han hagut canvis, explicats al llarg del document, que han 

modificat la dinàmica i l’assistència del grup. 

Durant la primera part d’aquest darrer trimestre es van mantenir comportaments disruptius i 

desafiants per part del grup més petit d’edat, que ja era un comportament que venia del 

trimestre passat. Aquesta dinàmica es va decidir canviar i es va optar per avisar al grup de joves de les 

activitats i dinàmiques que es durien a terme a la sala el dia abans que els toqués venir. De tal 

manera que si anticipàvem l’activitat, ells ja podien venir predisposats a participar i/o en el cas que 

no tinguessin gens d’interès a participar ni tinguessin deures podien no venir. Aquest canvi, va ser 

informat a totes les famílies. A més es van establir pautes de control de comportament. 

Aquesta sèrie de decisions, desenvolupades extensament a continuació, van poder donar un gir al 

grup de tal manera que les hostilitats es van reduir de manera important i vam poder treballar 

objectius de manera més directa. 

Els objectius i la programació s’han pogut anar treballant a mesura que el grup ha anat 

participant de manera més activa i amb conductes positives. 

Pel que fa a l’equip, s’ha mantingut igual essent dues educadores i una persona voluntària, que 

durant el segon trimestre havia estat de pràctiques i ja es coneixia el grup. 

Pel que fa a activitats externes al centre, han estat Sant Jordi i la Setmana Cultural del Casal de Barri 

la Cosa Nostra. Cal mencionar també l’activitat estrella d’aquest últim trimestre i que hem pogut 

fer tots els infants de Tronada i és el fet de passar una nit al centre. 



 

 
 

 

 

2. OBJECTIUS. 

A l’Associació Juvenil Tronada, i de manera tranversal treballem a través d’una sèrie de 

programaes posant èmfasi en la millora de la qualitat de vida dels/les infants i joves, validant el paper 

de les famílies i la comunitat, i posant de manifest el nostre comprimís amb el voluntariat i l’educació 

no formal. És a partir d’aquests programes que neix tota la línia educativa i són l’eix vertabredor del 

objectius específics a treballar. Aquests programes són: 

 Programa de reforç escolar 

 Programa d’higiene personal i vida saludable 

 Programa de participació comunitària 

 Programa de lleure alternatiu 

 Programa de formació 

 
En aquesta memòria hi ha afegits dos nous programa que s’han estat treballant en el grup de joves: 

 Programa de seguiment. 

 Programa de gestió emocional 



 

 
 

 

 

OBJECTIUS GENERALS: 

 
 OBJECTIUS GENERALS METODOLOGIA 

RE
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O
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Tenir cura de l’espai i del material. 

Prendre conciència sobre la necessitat i 

beneficis d’un bon ambient de treball, i 

respectar-lo. 

Treballar els coneixements i competències 

propis de cada etapa educativa. 

Ser responsable de les pròpies tasques 

personals (gestió de l’agenda, càrrecs, 

organització i gestió del temps d’estudi). 

Pactant i revisant les normes de convivència. 

Fomentant un to de veu adequat i un ambient de 

calma dins de la sala. 

Mitjançant el seguiment i acompanyament 

individual en la realització dels deures escolars i amb la 

creació i preparació de materials didàctics que 

estimulin l’adquisició d’aprenentatges significatius. 

Mitjançant estratègies i eines que ens permetin 

dialogar, consensuar i repartir les diferents tasques de 

l’espai (assemblees, espais de paraula, càrrecs, etc). 

 

Mitjançant la revisió i l’acompanyament en la gestió de 

l’agenda. 

A través de reunions i coordinacions amb les escoles de 

cada nen/a. 
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Adquirir i dur a terme els hàbits d’higiene i 

d’alimentació saludable i equilibrada. 

Comprometre’s a assistir i ser puntual de forma 

regular al centre diari. 

Adquirir l’hàbit d’ordre i manteniment d’espais. 

Fomentar la responsabilització i la cura dels 

materials personals i col·lectius. 

Mitjançant l’acompanyament i control durant al 

realització de les dutxes setmanals, rentat de les 

dents, rentat de les mans després de qualsevol 

activitat, etc. 

Oferint un berenar variat i equilibrat en un ambient de 

companyia entre iguals. 

Dur a terme un control de registre de l’assistència i la 

puntualitat. 

Conscienciant de la importància del manteniment del 

material i dels espais i fent-los partíceps i 

responsables en les tasques d’odre i neteja. 

Pactant i revisant les normes de convivència . 

Duent a terme un registre de control i distribució de 

tasques pel manteniment i la higiene dels espais. 
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Conviure i ser respectuosos amb el grup 

d’iguals i amb els educadors/es. 

Integrar-se en el grup i sentir-se partícip de les 

dinàmiques del Centre i del grup al qual es 

pertany. 

Aprendre noves formes de relació i expressió que 

condueixin a una bona convivència. 

Poder gaudir de relacions positives dins del grup 

d’iguals que afavoreixen els seus processos de 

socialització. 

Adquirir un coneixement de les pròpies 

emocions i ser capaç de gestionar-les amb un/a 

mateix/a i amb els companys/es. 

Ser responsables dels càrrecs, rutines, materials i 

normes de l’espai. 

Gaudir en companyia i sentir-se feliç, coneixent 

altres realitats, obrint la mirada, i despertant 

nous interessos i curiositats. 

Creació d’espais de participación i cooperación on els 

nens i nenes es puguin expresar, dialogar i gaudir en 

comunitat (jocs, dinàmiques, esports, sortides, tallers, 

assemblees…) 

Preparar i desenvolupar dinàmiques i jocs adequats que 

treballin la tolerància, el respecte, la cooperació, la 

cohesió, la participació, pespectives de gènere, etc. 

Afavorir espais i activitats que responguin a l’etapa 

madurativa en funció dels grups d’edat. 

Participar amb altres entitats en activitats adients als 

grups. 

Transmetre i promoure estils de relació positiva. Saber 

identificar actituds i comportaments negatius i/o 

discriminatoris, rebutjant-los i reconduint-los. 

Incentivar la igualtat d’oportunitats tenint en compte 

les necessitats i les fortalesses de cada infant. 

Treballar a partir de dinàmiques d’identificació de les 

emocions. 

Proposant un ventall d’activitats diverses que 

despertin nous interessos, curiositats i 

aprenentatges. 
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Conèixer, participar i implicar-se en la dinàmica del 

Centre Diari Tronada i en el desenvolupament 

dels infants. 

Vincular-se i implicar-se en el procés 

socioeducatiu dels nens i nenes. 

Informar a les famílies de les dinàmiques, els 

conflictes i les evolucions dels infants dins el centre diari. 

Donar a conèixer a les famílies la situació de l’infant al 

centre i responsabilitzar a la familia del procés 

educatiu i així transmetre-li protagonisme. 

Establir trobades periòdiques amb la 6artici per fer un 

seguiment de l’infant. 

Realitzar activitats on pugui participar la 6artici i 

l’infant. 

Signar un document de compromís amb els drets i 

deures que tenen les famílies i els infants. 
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Conèixer els diferents recursos i serveis dels que 

disposa el barri. 

Participar e implicar-se en les activitats i 

festivitats que tenen lloc en el territori i que 

s’organitzen amb les entitats del barri. 

Establir sortides a diferents recursos del territori, com 

per exemple la biblioteca. 

Incentivar als infants i les famílies a la participació de les 

festivitats i activitats de les entitats del barri. Establir 

trobades periòdiques amb la comissió d’activitats del 

barri per ser coneixedors i partícips 

dels propers esdeveniments. 

 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 
 

Extraient les conclusions de l’avaluació del segon trimestre i fent balanç del global trimestral, aquest 

darrer trimestre hem modificat una part dels objectius específics a treballar. Cal tenir en compte que 

era necessari trencar dinàmiques de grup disruptives i crear consciència d’equip. A més, també era 

necessari poder incidir més en el reforç escolar, ja que és l’última etapa del curs i en el cas d’algunes 

joves l’etapa fins de l’educació obligatòria. Cal esmentar que algun dels objectius que es van 

plantejar a l’inici de trimestre van canviar. Al principi de trimestre es va plantejar donar més 

importància a la separació d’espais a l’hora de fer activitats, així com oferir cada tarda tres o quatre 

activitats diferents per tal que poguessin escollir. Una d’elles sempre seria el reforç escolar. Però poc 

després d’iniciar el trimestre es va afegir a més l’opció d’una assistència optativa en funció de les 

activitats. En aquest apartat queden reflectits els dos objectius. 

PROGRAMA DE REFORÇ ESCOLAR: 

 
OBJECTIUS ESPECÍFICS METODOLOGIA 

Proporcionar tot el material necessari per 

poder realitzar les seves tasques. 

Avaforir a la sala espais tranquils per la 

concentració. 

Dotar la sala de diferents espais pel reforç 

escolar. 

Dedicar més temps al reforç en èpoques 

finals. 

Es canviaràn les taules de la sala i les 

posarem grans. 

Es buscaràn diferents espais d’activitats per tal 

que la sala sigui un espai tranquil i els exteriors 

més lúdics, també es valorarà cap al més de 

juny dedicar les sessions ha preparar pels 

exàmens final i/o de 

recuperació. 



 

 
 

 

 
 
 

PROGRAMA D’HIGIENE PERSONAL I VIDA SALUDABLE: 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS METODOLOGIA 

Dotar de berenars equilibrats. 

Garantir l’ordre i la neteja de la sala i del 

centre. 

Dotar de respalls de dents. 

Cada dimarts netegem l’espai de berenar 

comunitàri i cada dia abans de marxar 

recullen la sala. Quan acabem de berenar 

ens rentem les dents. 

 

 
PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA: 

 
OBJECTIUS ESPECÍFIC METODOLOGIA 

Posar en contacte el grup de joves de 

Tronada amb altres entitats del barri per 

poder dur a terme activitats conjuntes. 

Coordinar-se amb els diferents agents que 

intervenen amb el jove ( Espai Jove , 

insititut, serveis social i altres entitat) 

Reunions amb les Basses. 

Reunions amb els APC’s. 

Participar d’actes del barri. 

Reunions amb els IES 

 

 
PROGRAMA DE LLEURE ALTERNATIU: 

 
OBJECTIUS ESPECÍFICS METODOLIGA 

Buscar activitats que creïn consciència de 

grup i/o pertinença al grup. 

Dur a terme dinàmiques de grup i jocs 

grupals per tal de crear un grup cohesionat. 

Afavorir espais a la sala on en moments 

d’estones lliures puguin fer aquella activitat 

que més els vingui de gust. 

Fer una llista de propostes d’activitats que els 

motivi fer i que ells mateixos la portin a 

terme. 

Es duràn a terme sortides fora del centre 

(Les Basses, Búnquers, anar a vendre roses per 

Sant Jordi) es realitzaràn tallers de cuina, es 

realitzaràn tallers manuals. Hi hauran 

diferents espais amb activitats diferents. 

S’informarà de les activitats del proper per dia 

per si están interessants a venir i s’oferirà la 

possibilitat d’assistència optativa. 



 

 
 

 

 
Buscar activitats que puguin ser del seu 

interès. 

Informar prèviament de les activitats del dia 

següent. 

Fer optativa la participació a algunes 

activitats. 

 

 

 

PROGRAMA DE GESTIÓ EMOCIONAL: 

 
OBJECTIUS GENERALS METODOLOGIA 

Buscar espais per tutories 

Transmetre pautes de relació positiva. 

Buscar mecanismes en la/el jove per la 

regulació emocional. 

Treballar l’autoconeixament emocional. 

Fomentar el diàleg en la gestió de conflictes. 

Buscar espais tranquils per l’escolta activa, 

tant entre ells com amb les educadores. 

Durant les estones de temps lliure establir 

diàlegs espontànis que permetin detectar 

desestructura emocional. 

Ajudar a posar paraules a les seves 

emocions. 

Preveure el conflicte i gestionar les parts a 

través del diàleg i la mediació. 

 

 
PROGRAMA DE SEGUIMENT: 

 
OBJECTIUS ESPECÍFICS METODOLOGIA 

Oferir espais de tutoria 

Registrar el seguiment de cada infant 

Reunions de casos 

Reunions periòdiques amb els joves 

Espai al Drive d’enregitrament. 



 

 
 

 

 

3. PROGRAMACIÓ I ACTIVITATS 

Aquest darrer trimestre, malgrat s’han mantingut les mateixes activitats transversals que 

l’anterior (només s’ha afegit la relaxació), cal destacar que s’ha volgut donar més importància al fet de 

poder fer més activitats complementàries. A la reunió avaluativa de l’anterior trimestre amb l’equip 

educatiu de joves, es posava de manifest el fet de poder donar més oxigen al reforç escolar i poder 

complementar els espais de temps lliure amb activitats. Activitats dins i fora del centre però sempre 

tenint en compte les etapes escolars en què el volum de feina a presentar és més dens. 

A més, cap a principi de trimestre es va oferir als joves a participar de manera voluntària a 

aquestes activitats complementàries. 

 

ACTIVITATS TRANSVERSALS 
 

 

REFORÇ ESCOLAR: 

El grup de joves, per edat i per etapa 

escolar, presenten un volum molt 

important de tasques escolars. Cada dia 

molts d’ells arriben amb forces 

deures de l’institut i la demanda 

d’ajuda per poder-los acabar és alta. A 

més també tenen molts exàmens i 

sovint també cal un reforç en la 

comprensió de conceptes. És per 

aquest motiu que cada tarda hi ha 

un espai de reforç escolar. A més, 

aquest trimestre, també s’han facilitat altres espais d’aprenentatge i de reforç per tots aquells joves 

que no tinguessin tasques de l’institut. Així doncs, hi ha hagut un espai de lectura (s’han introduït 

llibres de lectura juvenil) i un espai de jocs educatius (jocs de taula per treballar la concentració, 

l’estratègia i la imaginació). Aquest programa de reforç escolar, durant l’última etapa del trimestre, 

l’hem treballat intensament, dedicant quasi totes les hores de la tarda a repassar conceptes, ja que 

és l’època en què els joves presenten més volum de feina. 



 

 
 

 

 

ESPAI LLIURE: 

Aquest espai està destinat bàsicament al principi de la tarda i al final. Durant la primera i l’última mitja 

hora de la tarda aproximadament, mentre arriben de l’institut o acaben les seves tasques escolars i/o 

activitats programades, a la sala tenen preparats diferents espais: 

 Taula habilitada per jugar la Ping-Pong. 

 Taula amb algun joc de cartes. 

 Estores per poder seure i parlar. 

 Jocs de pilota i cordes de saltar a l’exterior. 

 Temps per escoltar música amb els ordinadors. 

Aquests espais faciliten que cada jove pugui 

dirigir-se a aquella activitat que en aquell 

moment més ho desitgi. Cal dir que tots 

aquests espais s’han mantingut aquest 

trimestre però que el seu ús no ha estat 

massa intens. Aquest trimestre durant 

aquest espai de temps lliure i, a través d’un 

acord amb ells i elles, podien estar amb el seu 

telèfon mòbil. La veritat és que al principi no hi 

estàvem massa d’acord, ja que volíem que 

aquest temps fos un espai per compartir i consideràvem que l’ús del telèfon podia provocar 

aïllament, però cal dir que aquest temps en el qual els joves estaven amb el seu telèfon, 

compartien amb l’equip educatiu moltes facetes de la seva vida privada i quotidiana. A través de fotos 

i converses privades que mostraven podíem extreure debats i aprofundir en aspectes més íntims. Així, 

de manera espontània vam poder treballar i fer el seguiment de: 

 Relacions sentimentals 

 Relacions d’amistat 

 El seu lleure 

 Ús de xarxes socials i/o aplicacions d’ús públic. 

 
 

ESPORT/JOCS: 

Aquesta activitat no s’ha 

pogut dur a terme de manera 

continuada, ja que aquest 

trimestre per temes 



 

 
 

 

 

climatològics no podíem sortircada tarda a l’exterior. El que hem fet a estat adaptar-ho a 

l’interior i buscar espais de jocs de taula. Tot i així alguna tarda si que hem pogut sortir a airejar- nos i 

jugar. 

 

NETEJA DE L’ESPAI COMUNITARI: 

Cada dia a la setmana un grup diferent del Centre Diari 

neteja tota la brossa del berenar així com els estris i el 

terra. El grup de joves neteja el dimarts. Es tracta de 

netejar i ordenar l’espai on tots els infants de Centre 

Diari han estat berenant. 

 

RELAXACIÓ: 

Aquesta activitat no s’ha pogut dur a terme de manera diària, ja que a vegades, el volum de feina 

que presentaven o l’activitat que aquell dia estava programada no ho permetien. Però cal esmentar 

que els dies que ho vam poder dur a terme, els joves ho gaudien i s’involucraven a participar. No 

només era un espai de relaxació personal sinó que permetia poder col·laborar o dinamitzar la 

relaxació dels companys/es. 

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES: 

Aquestes activitats han estat programades en funció dels objectius plantejats o bé perquè el mateix 

calendari anual així ho ha marcat. 

TALLER DE CLAUERS DE DRACS: 

 
El mes d’abril al Casal de Barri La Cosa Nostra es celebrava la Setmana Cultural i entre altres activitats, 

hi havia la Rambleta (vendre articles o aliments que les diferents entitats del barri han realitzat). Els 

infants del Centre Diari a Tronada vam dissenyar i manufacturar diferents articles per poder vendre. El 

grup de joves vam fer un taller de clauers en formar de drac de Sant Jordi, ja que coincidia la mateixa 

setmana. 



 

 
 

 

 

SANT JORDI: 

 
El dilluns 23 d’abril van canviar el grup de joves pel 

de petits (ja que a ells els toca venir dilluns) i vam 

anar a la paradeta que l’Associació tenia 

establerta al Passeig Maragall. Durant la tarda 

vam estar venent roses. És de tradició que el 

grup de joves venen roses el dia de Sant Jordi. 

 
 
 

CINEMA + COL·LOQUI A L’ESPAI JOVE LES BASSES: 

 
Seguint la dinàmica del trimestre anterior, aquest trimestre també vam participar de l’activitat de 

cinema i col·loqui que oferia l’Espai Jove Les Basses als joves del barri. Aquest cop vam tornar a veure un 

capítol de la sèrie Black Mirror, El Oso Blanco. Abans i després del visionament vam estar fent una 

dinàmica sobre el concepte de la culpa , el límit de les condemnes i els càstigs, i la justícia davant la 

venjança. 

TALLER ANTIRUMORS. IDENTITATS 

 
Aquesta activitat impulsada per l’Ajuntament de Barcelona i dirigida per La Nave Va Teatre ha estat 

una activitat estrella en el grup de joves. L’activitat s’iniciava amb unes dinàmiques que plantejaven 

el tema de les nostres característiques personals, de què tenim en comú amb els altres i què ens fa 

diferents. Es plantejava com el grup influeix en la meva manera de ser. Mitjançant la 

representació de rols i utilitzant la metàfora d’un animal nou que arriba a un bosc on ja existeixen grups 

d’animals, ens apropàvem al tema de la integració d’una persona diferent en un grup. Aquesta 

activitat (malgrat que no van venir el total de joves del grup) ens va permetre, en el moment del 

debat final, fer una radiografia de com era el nostre grup i de quin moment es trobava. També va 

permetre definir rols de cada membre i quin paper juga cadascú dins i fora del grup. 

TALLER DE CUINA 

 
Algunes persones del grup, des de feia temps, manifestaven que els agradaria fer un taller de cuina. 

Així, aprofitant l’activitat de passar una nit al centre, vam decidir elaborar canapès salats per l’hora de 

sopar o com aperitiu mentre miràvem la pel·lícula. Aquesta iniciativa va ser un èxit, ja que van demanar 

repetir-ho. L’últim dia de trimestre del grup de joves vam tornar a fer el mateix taller de cuina. 



 

 
 

 

 

NIT A TRONADA 

 
Quan s’aproximaven les darreres setmanes del 

trimestre, l’equip educatiu de Centre Diari 

al complet, va valorar l’opció de dormir una 

nit al centre amb tots els infants i joves 

menys el grup de petits. Aquesta activitat 

era altament demandada per tots els grups, 

així que es va dur a terme una valoració de 

la dinàmica i trajectòria de cada grup i 

finalment l’1 de juny vam passar la nit a 

Tronada. En arribar, cada equip educatiu fa 

realitzar dinàmiques i jocs amb el seu grup, 

després vam sopar. A 

continuació vam fer jocs de nit per grups i finalment a cada sala hi havia una pel·lícula per relaxar-

se i dormir. El dia següent a les 8:00h es van despertar als infants i joves i a les 9:00h marxaven cap a 

casa. 

DINÀMIQUES DE GRUP 

 
Seguint amb els objectius de consolidar i 

crear consciència de grup es van 

programar una sèrie de dinàmiques al 

voltant de la cooperació i la solidaritat a 

través de joc. Aquestes dinàmiques les 

vam intentar dur a terme a principi del 

trimestre per tal de poder anar 

consolidant a poc a poc. El fet és que per 

la situació a la qual passava el grup no es 

van poder dur a terme de manera 

satisfactòria així que les dinàmiques es van redirigir cap a activitats d’avaluació de grup i de 

posicionament personal dins del grup. Aquestes dinàmiques van crear un punt d’inflació en el grup i a 

partir l’aleshores es va gestionar el grup de manera diferent. Aquestes dinàmiques es van tornar a 

repetir cap a final de trimestre i es va fer un retorn positiu dels canvis establerts a partir de la primera 

dinàmica. 



 

 
 

 

 

L’HORT DE TRONADA 

 
Aquest trimestre s’ha engegat el projecte de l’hort. Ha estat un projecte on han participat tots els 

grup de Centre Diari i on cada grup ha participat en la plantació i en el rec. Cada dia un grup diferent 

havia de regar i controlar les plantes. En el cas de joves ens tocava els dimarts. 

SORTIDA ALS BÚNQUERS DEL CARMEL 

 
Aquesta activitat malgrat que hi havia interès per part seva en realitzar-la, no es va poder dur a terme. 

El motiu principal fou que per tal de poder fer les sortides, les famílies havien de venir a signar una 

autorització. Tot i que es va avisar quinze dies abans i es va oferir durant una setmana horaris flexibles 

(mati i tarda) no vam aconseguir l’autorització. També va coincidir que els dies que els tocava al grup de 

joves les setmanes següents (es va proposar d’ajornar-ho per donar més marge a les famílies) la 

climatologia no acompanyava a sortir del centre. Es va proposar fer- ho com a sortida final del grup de 

joves però el mateix grup va expressar que no volia i preferia quedar-se al centre fent el taller de 

cuina i tancant les últimes feines escolars. 

La idea d’aquesta sortida era compartir un altre escenari diferent del centre i un cop allà fer 

sessions fotogràfiques de grup. 

 
4. PARTICIPANTS 

 

En el grup de joves de Tronada, aquest tercer trimestre hi han participat 11 adolescents (4 noies i 7 nois) 

d’entre 1r i 4t ESO. El grup, tot i que la major part han nascut a Catalunya, majoritàriament està 

format nois i noies que són la segona generació de famílies vingudes de la República Dominicana ( 8 dels 

11), una noia de pare africà i dues germanes de famílies catalanes. Malgrat es coneixen tots del barri i de 

l’Institut (dels 11, 9 van al IES Barna Congrés) està dividit entre els joves més petits i els joves més grans, 

ja que la major part están a 1r o a 4t d’ESO. De totes maneres entre ells hi ha bona entesa. 

 

L’assistència ha anat canviant al llarg del trimestre. Al principi, les tres primeres setmanes venien tots i 

totes però a poc a poc, quan es va fer el canvi a la particpació opcional, va ser més irregular. El primer dia 

que vam fer el canvi van venir tan sols tres joves, però un cop es van adaptar a aquesta dinàmica cada 

dia venien una mitjana de 8 joves. En el segon trimestre era un grup de 12 joves però en aquest darrer 

un jove s’ha donat de baixa. A més, a mitjans del trimestre a un dels nois el van operar no l’ha acabat. Així 

doncs, van començar essent un grup d’11 adolescents i n’han acabat 10 amb una assistència mitjana 

de 8 joves al dia. 



 

 
 

 

 
 
 

El moment de canvi també va marcar un punt 

d’inflexió en la dinàmica del grup, ja que van 

acabar venint aquells joves que d’alguna manera o 

altre aprofitarien la tarda o si més tenien 

l’interès a venir. Això va permetre també, que les 

relacions entre ells fossin diferents. Es va generar un 

espai de diàleg, de bon humor, de treball i de 

cooperació. 

El fet és que el grup de joves més petits van 

tornar a iniciar el tercer trimestre amb la mateixa 

actitud que el segon. La relació entre ells es basa en l’insult i en petites agressions en forma de joc, però 

de manera constant. A més també coincideix que tots ells són del barri del Turó, són d’origen 

dominicà que les famílies entre elles fan molta vida junta i que des de ben petits que sempre van 

junts. A més van al mateix institut. Per tant és un grup que es passen tot el dia junts. Aquest fet per una 

part és positiu perquè es coneixen molt i ja saben tractar-se entre ells, però per altra banda es creen 

dinàmiques relacionals, no sempre positives que costa molt canviar o transformar perquè les tenen 

integrades i sempre s’han relacionat així. Aquest cop, l’equip educatiu va decidir tallar-ho d’arrel i es 

van adoptar una sèrie de mesures que van reconduir el grup cap a dinàmiques més tranquil·les, però 

és cert que alguns dels joves que presentava actituds més rebels ja no va venir cada dia. Es va decidir 

que a través de la creació d’un grup de WhatsApp s’informaria als joves de les activitats que es durien a 

terme a les sessions següents, també es fa fer una graella de control comportamental a més, de 

mostra-los totes les activitats fins a final de curs. Com que ja sabien què faríem al dia següent podien 

decidir si venir o no, o si tenien deures o no per tant tots els que participaven també ho feien des d’una 

actitud positiva. Cal afegir que les famílies estaven totes avisades. 

 

A diferència del trimestre anterior també vam adaptar la programació. El taller de cuina o el taller 

d’Antirumors van agradar força. El dia que va haver-hi la nit a Tronada també van estar molt 

cohesionats i molt participatius. Així doncs cal destacar que des de l’inici del trimestre fins a final, a 

nivell grupal hi ha hagut un canvi considerat respecte a la dinàmica grupal. És interessant 

destacar que malgrat que alguns joves han tingut una assistència intermitent (en funció de si tenien 

reforç escolar o si volien participar a les activitats) tota la resta han participat i han consolidat vincle 

amb l’equip educatiu. En alguna ocasió en que ens hem trobat amb una 



 

 
 

 

 

baixa participació, ha servit per poder fer tutories i poder aprofundir en necessitats i 

preocupacions dels joves assistents, fet que en altres moments en què le grup és ple no es pot fer. 

 

Deixant de banda el grup, a escala individual cal destacar el jove A.T que està en especial seguiment 

tant per part de Tronada com per altres serveis (Serveis Socials, Espai Jove Les Basses, Educadors de Carrer 

Zona Sud, el Casal La Cosa Nostra) i que cal destacar. Des de fa uns tres anys, ell i la seva mare, están dins 

del circuït de Serveis Socials. És una adolescent que presenta problemas en temes de salut mental. No 

molt sever, però sí que hi ha una mancança important en la regulació i la gestió de les emocions, 

presenta un molt baix rendiments acadèmic, i li manquen pautes de salut i higiene personal. A 

mitjans de trimestre passat se’l va haver de retirar del grup amb la valoració de si es 

reincorporava al tercer trimestre. Finalment es va reincorporar aquest darrer trimestre. L’inici fou 

complicat, ja que repetia les mateixes pautes que el trimestre anterior però amb el nou canvi de 

dinàmiques va tenir una assistència intermitent. De tal manera que els dies que ha participat la seva 

conducta era un pèl amable. A més durant aquest trimestre, com ja s’ha esmentat anteriorment 

s’han dut a terme coordinacions amb l’Institut i diverses reunions amb la mare. 

Dos joves han estat baixa del grup per motius personals. 
 
 

5. COORDINACIONS . 

Per poder dur a terme tota la tasca educativa de manera integral i global han estat necessàries al llarg 

del curs coordinacions amb els diferents agents educatius dels joves i també coordinacions 

amb l’equip educatiu intern del centre. 

 

COORDINACIONS INTERNES. 

- Equip educatiu de joves: Aquestes reunions eren diàries. Cada dia abans de començar l’activitat ens 

reuníem per acabar de la dinàmica de la tarda així com preparar material i tenir en compte decisions 

presses a les sessions anteriors. També establíem criteris d’actuació pedagògics comuns i pautes de 

conducte. En finalitzar la tarda es feia balanç de la sessió. S’avaluava la trajectòria de la tarda, les 

activitats, comportaments dels joves i/o conflictes que haguessin pogut sorgir. També s’aprofitava 

per repassar la següent sessió i tenir en compte aspectes a modificar o consolidar. 



 

 
 

 

 

- Equip educatiu de Centre Diari: Aquestes, tot i que es feien diàriament de manera espontània, 

oficialment, ens reuníem setmanalment (dilluns en finalitzar la tarda amb els infants) per poder 

establir criteris pedagògics d’actuació i línies de treball conjuntes, així com s’estableixen 

activitats conjuntes, sigui perquè ho marca el calendari o per alguna festivitat en concret. 

 

- Cogestió: Aquest darrer trimestre hem establert reunions quinzenals amb els membres que formen 

part de la gestió del Centre Diari. En aquest cas és la coordinadora del Casal de Barri la Cosa Nostra i un 

membre de la Junta de l’Associació Juvenil Tronada. En elles es fa balanç de les activitats, de les 

dinàmiques de cada grup i dels infants. També s’estableixen criteris d’actuació a escala d’equip intern i 

s’avaluen les tasques de coordinació repartides. 

 

COORDINACIONS EXTERNES 

- IES. Són tres els instituts de referència en el grup de joves. El volum més important 

d’adolescents va a l’Institut Barna Congrés (9 dels 11), un noi va a l’IES Josep Pla i l’altre a l’IES Carrasco i 

Formiguera. A principi de trimestre es va enviar un correu a tots els instituts per establir una 

reunió de coordinació i seguiment dels joves, però finalment només s’ha pogut construir xarxa amb 

l’IES Josep Pla. Han estat reunions presencials i coordinacions via correu electrònic. 

 

- Reunions de casos. En la repartició de funcions dels membres de la Junta de l’Associació Juvenil Tronada 

es van destinar dues persones a fer el seguiment dels infants. D’aquesta manera, setmanalment, 

ens reunim per posar sobre la taula els casos més importants a destacar en cada grup. A més també fan 

d’enllaç amb Serveis Socials i cada setmana es porta un seguiment dels infants i joves. 

 

- Espai Jove Les Basses. Al llarg de trimestre hi ha hagut dues reunions presencials, una per dur a terme 

una activitat conjunta i l’altre per programar activitats amb altres agents del barri que treballen amb 

joves (Taula Jove Barri Zona Sud). També hi ha hagut coordinació d’activitats via correu electrònic. 

 

- Famílies. Aquest trimestre s’ha treballat més intensament la relació amb les famílies. Cal dir que en 

el cas del grup de joves les famílies per tradició no hi són massa presents. Normalment en ser ja 

adolescents els hi traspassen més responsabilitats de les que els pertoquen i per és dificultosa la seva 

presencia a reunions o a les convocatòries. De totes maneres en aquest darrer 



 

 
 

 

 

trimestre s’ha pogut incidir més en el treball d’algunes famílies en concret. Aprofitant l’inici 

conflictiu del trimestre es va poder avisar algunes famílies d’acudir al centre i reunir-se, donant molta 

importància a la participació quasi diària que hi havia d’haver entre elles i l’equip educatiu de joves. 

Amb alguna família vam poder fer un seguiment conjunt del jove i a final del trimestre hi havia vincle 

entre educadora i la mare. 

Aquest trimestre també s’han realitzat un parell de festivitats al Centre (inauguració de l’hort i festa 

final de curs) en què s’ha demanat la participació de les famílies. Per part del grup de joves només ha 

participat un parell de famílies. 

 

6. RECURSOS. 

 

HUMANS 

Vam començar el trimestre essent 4 persones com a membre de l’equip educatiu del grup de joves. 

Hi ha l’educadora de referència (Helena) i l’educadora de suport (Estela). Aquest és l’equip fixe. També 

hi ha hagut la Sara i la Brigitte, dues noies que durant el segon trimestre van estar fent les pràctiques 

del curs de monitors/es. Aquest tercer trimestre se’ls ha acabat les practiques però ambdues 

decideixen seguir. La Brigitte ho deixa a mitjans del trimestre per temes personals. Així que 

finalment l’equip educatiu de joves acaba essent de tres persones. 

 
 

DILLUNS PETITS DIMARTS XOVES DIMECRES PETITS DIJOUS XOVES 

ESTELA 

Sara 

Leo 

Aroa 

HELENA 

Estela 

Sara 

ESTELA 

Sara Leo 

HELENA 

Estela 

Sara 

 
A diferència del trimestre anterior l’Helena que el dilluns i dimecres donava suport al grup de petits, 

aquest darrer el suport el fa amb el grup de grans. 

 

Cal valorar molt positivament el fet que les persones de pràctiques decidissin seguir en el projecte 

com a persones voluntàries, ja que el vincle que els joves a nivel grupal i individual, van crear amb elles 

és molt destacable pel que fa a la qualitat de les tardes. Cada una d’aquestes quatre persones de 

l’equip ha jugat un paper diferenciat respecte a les altres però seguint una mateixa línia educativa. En 

el cas de la Brigithe és una noia jove, del barri i domicana. Aquest fet 



 

 
 

 

 

ha afavorit a crear un vincle amb les noies del grup i sobretot amb les noies d’origen dominicà a més els 

ajuda molt en el seu reforç escolar i la valoren molt positivament. En el cas de la Sara és una noia que 

domina molt bé els esports i sobretot el futbol. Això, ha estat un punt clau en la creació de vincle 

amb aquest monitora. A més, també la tenen com a referent en l’ajuda en els seus deures i la tenen 

molt present. Aquest tercer trimestre s’ha reforçat el vincle amb la Sara i s’ha convertit en un 

referent clau del grup. 

 

Pel que fa a l’Estela i Helena, com que ja ens coneixen de fa més temps, sobretot a l’Helena la relació és 

diferents. Amb l’Estela tenen molta confiança a l’hora d’explicar-los facetes de la seva vida quotidiana i 

personal l’Helena juga més una figura de referent de grup, tot i que aquest darrer trimestre en 

canviar la dinàmica del grup s’ha pogut reforçar vincles i tenir més espais pel diàleg i la consolidació de 

vincle. 

 

MATERIALS 

Per dur a terme la programació de les activitats d’aquest segon trimestre només hem necessitat la sala, 

el projector per fer sessions d’audiovisual (sigui per pel·lícula o per alguna dinàmica) ordinadors per 

fer treball o deures i material esportiu per fer alguna sessió de jocs. 

Alguna vegada hem necessitat altaveus per música. 
 

7. AVALUACIÓ 

En general i tal com s’ha anat esmentat al llarg de la memòria, l’evolució del grup al llarg 

d’aquests tres mesos ha estat positiva. A principi de trimestre per part del grup més petit d’edat encara 

es reproduïen conductes hostils i disruptives que no permetien poder dur a terme dinàmiques i 

activitats amb el grup en el qual tothom li fos satisfactori. Poques setmanes després d’haver començat i a 

través de dinàmiques de grup que posaven de manifesta la necessitat d’un canvi es van establir una sèrie 

de girs en la programació que van afavorir a la bona convivència entre el grup. 

 

RESPECTE AL GRUP. 

El trimestre va començar amb 11 joves. El grup més petit d’edat van mantenir la mateixa 

dinàmica del trimestre anterior. Es mostraven turbulents, esvalotats i indisciplinats i això 

acabava afectant a tot el grup en general, ja que no permetien un espai de treball tranquil i les 

educadores havíem de focalitzar bona part de l’atenció en la gestió de conflictes i en el bon clima 



 

 
 

 

 

a la sala. Poques setmanes després d’iniciar el trimestre a través de dinàmiques de grup en què només 

va voler participar el grup més gran de joves es va posar de manifesta una sèrie de demandes. 

Evidenciaven el fet de no poder crear a la sala un ambient de treball idoni pel reforç escolar, 

manifestaven una manca d’atenció per part de les educadores del grup i valoraven el fet de poder 

crear dos grups de joves amb activitats i dinàmiques diferents. Aquests reclams d’una part del grup 

de joves coincidia amb l’opinió de l’equip educatiu. Així doncs es va decidir prendre una sèrie de 

mesures per intentar reubicar el grup i poder satisfer les seves demandes. Es va crear un grup de 

Whatsapp de famílies i un de joves, tots amb intenció tan sols informativa. D’aquesta manera cada dia 

als joves se’ls informava de la programació que hi hauria el dia següent i amb les famílies hi havia una 

comunicació més directa. Es va crear un taulell de joves on allà tenien mostrada tota la programació 

trimestral per tal que la poguessin anar veient, a més es va donar l’opció a una participació 

optativa. De tal manera que ells es podien anar apuntant si participaven o no. Aquesta iniciativa, la 

primera setmana, va provocar l’escassa assistència dels joves al grup de Tronada, però poc després es 

va anar creant un grup estable d’una mitjana de 8 adolescents amb una assistència fixe i amb una 

actitud participativa important. 

Aquest canvi i la permanent assistència d’aquest grup més fixe va comportar la millora de les 

relacions entre ells. Dins el grup es respirava un ambient de bon humor, de diàleg, de compartir 

experiències i sentiments entre ells i amb l’equip educatiu. S’han pogut fer tutories i seguiment dels 

casos d’una manera més satisfactòria. 

En les dinàmiques grups finals el grup, valorava positivament aquest canvi. És cert que en aquest canvi 

algun jove del  grup més petit ha tingut  una   assistència   força   baixa,  però per altra banda s’ha pogut 

consolidar un grup de joves i se li ha pogut donar l’atenció demandar i respondre a les seves 

necessitats. 

 

RESPECTE A LA PROGRAMACIÓ. 

Durant les vacances de Setmana Santa i després de les reunions avaluatives d’equip del trimestre anterior 

es va proposar dur a terme un altre tipus de programació. Aquesta estava basada en el reforç escolar 

com a eix transversal cada dia, però també es va oferir més activitats alternatives pels que no portessin 

treball personal de l’institut i així podien escollir. Les darreres setmanes de trimestre aquestes 

activitats alternatives al reforç escolar van disminuir a causa del volum de feina que els i les joves havien 

de realitzar. Es va prioritzar donar més temps a l’espai lliure i el berenar de tal manera que fos un espai 

de desconnexió, conversa i relaxació i dedicar més espai a la tarda amb el reforç escolar. 



 

 
 

 

 

En general la programació s’ha pogut dur a terme de manera satisfactòria tot i que cal tenir en compte 

que algunes de les activitats d’exterior van haver d’estar modificades per pluja. 

 

ESPECTE A LA RELACIÓ A L’EQUIP EDUCATIU. 

Des de l’inici a final de trimestre hi ha hagut una evolució molt positiva pel que fa al vincle amb l’equip 

educatiu. Com ja s’ha esmentat en algun apartat a l’inici el clima esvalotat que es presentava per 

part d’un grup, no permetia poder atendre les necessitats de la resta. Un cop vam canviar la dinàmica, 

a poc a poc el grup de joves que assistien amb més freqüència va poder anar obrint-se en sentiments, 

angoixes, emocions, ràbies amb les educadores del grup. 

 

Cal remarcar que en l’àmbit intern d’equip hi ha hagut una bona coordinació i una bona línia de treball. 

En aquest sentit s’ha lluitat i s’ha treballat intensament a poder aconseguir tardes on es pugui dur a 

terme la programació, predomini el bon ambient, i la tranquil·litzat a la sala. La coordinació i el 

treball en equip ha estat notable, ja que cada una de les persones de l’equip ha sabut detectar l’ espai 

i/o moment en la qual era necessària la seva intervenció. Pel que fa a la gestió de conflictes també s’ha 

treballat conjuntament a través del diàleg i en el consens de les parts. Dins el propi equip també s’han 

buscat espais (abans i després de la intervenció amb els joves) on poder manifestar, èxits, fracassos, 

angoixes i pors davant del grup. En aquest sentit hi ha hagut un equip educatiu que ha lluitat pel bon 

funcionament del grup de joves (adaptant-se a l’estat d’ànim grupal, modificant programació, 

empatitzant amb les emocions dels joves i treballant pel seu empoderament personal) i pel 

benestar de l’equip educatiu. 

 

Pel que fa a la relació dels joves amb l’equip cal destacar que ha millorat notablement des de l’inici 

del segon trimestre fins a final de curs. La relació final amb els joves estava basada en la confiança i en 

el bon humor. Així i tot hi ha hagut moments en què ha estat necessari adoptar actituds més 

dictatorials amb el grup i recordar la normativa i les relacions de respecte, però a diferència d’altres 

trimestres, el canvi de conducte era força ràpid. 

 
RESPECTE A L’ASSISTÈNCIA 
 

Tal com ja s’ha esmentat l’assistència ha anat canviant al llarg del trimestre. Al principi la 

22participació era completa, amb el canvi en la gestió de grup hi ha hagut algun dia d’escàs 

compromís i interès, però poc després es va consolidar un grup d’entre 7 i 9 joves en què 

l’assistència era gairebé diària. 



 

 
 

 

 

Per tant la valoració en la nova dinàmica de grup es valora positivament, ja que es va aconseguir poder 

mantenir un grup més o menys fixe. 

 

En conclusió doncs, es pot afirmar que l’evolució del grup ha estat positiva i que es valora 

positivament el canvi de gestió de grup adoptat a principi de trimestre. 

 

PROPOSTES DE CARA AL CURS VINENT: 

 

Una de les idees a tenir en compte de cara a l’any que ve, és poder separar el grup de joves en dues 

franges d’edat. Es tracta de definir un grup amb joves de primer i segon d’ESO i l’altre de segon cicle. 

Aquesta proposta es fonamenta en l’observació del grup al llarg de l’any. S’ha de tenir en compte que 

les edats compreses són dels 12 als 16 i que els moments vitals del i les joves de 12 és molt diferents 

dels i les de 16. A més cada grup pot aprofitar molt més l’espai de joves de Tronada si es separen les 

edats, ja que les programacions estarien més adaptades al detall. 

 

Una altra proposta que es planteja és el fet de buscar algun projecte per tots aquests joves que per edat 

se’ls acaba l’etapa a Tronada. El vincle establert amb els joves és important per poder seguir fent un 

acompanyament en el seu procés de creixement i maduració és vital. 

 

Per últim s’ha valorat positivament el fet d’oferir algunes activitats de manera optativa, ja que sovint 

l’obligatorietat a participar en activitats que no eren de gens d’interès per algun jove provocava 

malestar i actituds hostils amb les educadores i amb l’ activitat. Així doncs pot ser interessant oferir 

des de Tronada un espai de joves amb diverses activitats (entre elles el reforç escolar) en les quals 

algunes activitats es dirigeixin a tot el grup i puguin ser necessària la col·laboració de tot el grup i 

unes altres que la participació sigui voluntària. 



 

 
 

 

 

8. ANNEXES 

 Programacions 
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SETMANA 2 
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SETMANA 9 
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SETMANA 11 
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XOVES TRONADA 

PRIMER TRIMESTRE 2018-2019 

OBJECTIUS. 

A l’Associació Juvenil Tronada, i de manera tranversal treballem a través d’una sèrie de programaes posant 

èmfasi en la millora de la qualitat de vida dels/les infants i joves, validant el paper de les famílies i la comunitat, i 

posant de manifest el nostre comprimís amb el voluntariat i l’educació no formal. És a partir d’aquests programes 

que neix tota la línia educativa i són l’eix vertabredor del objectius específics a treballar. Aquests programes 

són: 

 Programa de reforç escolar 

 Programa d’higiene personal i vida saludable 

 Programa de participació comunitària 

 Programa de lleure alternatiu 

 Programa de formació: 

 Programa de seguiment. 

 Programa de gestió emocional 

 

OBJECTIUS GENERALS: 

 
 OBJECTIUS GENERALS METODOLOGIA 

RE
FO

RÇ
 E

SC
O

LA
R 

Tenir cura de l’espai i del material. 

Prendre conciència sobre la necessitat i 

beneficis d’un bon ambient de treball, i 

respectar-lo. 

Treballar els coneixements i competències 

propis de cada etapa educativa. 

Ser responsable de les pròpies tasques 

personals (gestió de l’agenda, càrrecs, 

organització i gestió del temps d’estudi). 

Pactant i revisant les normes de convivència. 

Fomentant un to de veu adequat i un ambient de 

calma dins de la sala. 

Mitjançant el seguiment i acompanyament 

individual en la realització dels deures escolars i amb la 

creació i preparació de materials didàctics que 

estimulin l’adquisició d’aprenentatges significatius. 

Mitjançant estratègies i eines que ens permetin 

dialogar, consensuar i repartir les diferents tasques de 

l’espai (assemblees, espais de paraula, càrrecs, etc). 

 

Mitjançant la revisió i l’acompanyament en la gestió de 

l’agenda. 

A través de reunions i coordinacions amb les escoles de 

cada nen/a. 



 

 
 

 

H
IG

IE
N
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O

N
A

I V
ID

A
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A
LU

D
A

BL
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Adquirir i dur a terme els hàbits d’higiene i 

d’alimentació saludable i equilibrada. 

Comprometre’s a assistir i ser puntual de forma 

regular al centre diari. 

Adquirir l’hàbit d’ordre i manteniment d’espais. 

Fomentar la responsabilització i la cura dels 

materials personals i col·lectius. 

Mitjançant l’acompanyament i control durant al 

realització de les dutxes setmanals, rentat de les 

dents, rentat de les mans després de qualsevol 

activitat, etc. 

Oferint un berenar variat i equilibrat en un ambient de 

companyia entre iguals. 

Dur a terme un control de registre de l’assistència i la 

puntualitat. 

Conscienciant de la importància del manteniment del 

material i dels espais i fent-los partíceps i 

responsables en les tasques d’odre i neteja. 

Pactant i revisant les normes de convivència . 

Duent a terme un registre de control i distribució de 

tasques pel manteniment i la higiene dels espais. 



 

 
 

 

 

LL
EU

RE
 A

LT
ER

N
A

TI
U

 
Conviure i ser respectuosos amb el grup 

d’iguals i amb els educadors/es. 

Integrar-se en el grup i sentir-se partícip de les 

dinàmiques del Centre i del grup al qual es 

pertany. 

Aprendre noves formes de relació i expressió que 

condueixin a una bona convivència. 

Poder gaudir de relacions positives dins del grup 

d’iguals que afavoreixen els seus processos de 

socialització. 

Adquirir un coneixement de les pròpies 

emocions i ser capaç de gestionar-les amb un/a 

mateix/a i amb els companys/es. 

Ser responsables dels càrrecs, rutines, materials i 

normes de l’espai. 

Gaudir en companyia i sentir-se feliç, coneixent 

altres realitats, obrint la mirada, i despertant 

nous interessos i curiositats. 

Creació d’espais de participación i cooperación on els 

nens i nenes es puguin expresar, dialogar i gaudir en 

comunitat (jocs, dinàmiques, esports, sortides, tallers, 

assemblees…) 

Preparar i desenvolupar dinàmiques i jocs adequats que 

treballin la tolerància, el respecte, la cooperació, la 

cohesió, la participació, pespectives de gènere, etc. 

Afavorir espais i activitats que responguin a l’etapa 

madurativa en funció dels grups d’edat. 

Participar amb altres entitats en activitats adients als 

grups. 

Transmetre i promoure estils de relació positiva. Saber 

identificar actituds i comportaments negatius i/o 

discriminatoris, rebutjant-los i reconduint-los. 

Incentivar la igualtat d’oportunitats tenint en compte 

les necessitats i les fortalesses de cada infant. 

Treballar a partir de dinàmiques d’identificació de les 

emocions. 

Proposant un ventall d’activitats diverses que 

despertin nous interessos, curiositats i 

aprenentatges. 

A
TE

N
CI

Ó
 A

 L
ES

 F
A

M
IÍL

IE
S 

Conèixer, participar i implicar-se en la dinàmica del 

Centre Diari Tronada i en el desenvolupament 

dels infants. 

Vincular-se i implicar-se en el procés 

socioeducatiu dels nens i nenes. 

Informar a les famílies de les dinàmiques, els 

conflictes i les evolucions dels infants dins el centre diari. 

Donar a conèixer a les famílies la situació de l’infant al 

centre i responsabilitzar a la familia del procés 

educatiu i així transmetre-li protagonisme. 

Establir trobades periòdiques amb la 6artici per fer un 

seguiment de l’infant. 

Realitzar activitats on pugui participar la 6artici i 

l’infant. 

Signar un document de compromís amb els drets i 

deures que tenen les famílies i els infants. 
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Conèixer els diferents recursos i serveis dels que 

disposa el barri. 

Participar e implicar-se en les activitats i 

festivitats que tenen lloc en el territori i que 

s’organitzen amb les entitats del barri. 

Establir sortides a diferents recursos del territori, com 

per exemple la biblioteca. 

Incentivar als infants i les famílies a la participació de les 

festivitats i activitats de les entitats del barri. Establir 

trobades periòdiques amb la comissió d’activitats del 

barri per ser coneixedors i partícips 

dels propers esdeveniments. 

 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 
 

Extraient les conclusions de l’avaluació del segon trimestre i fent balanç del global trimestral, aquest 

darrer trimestre hem modificat una part dels objectius específics a treballar. Cal tenir en compte que 

era necessari trencar dinàmiques de grup disruptives i crear consciència d’equip. A més, també era 

necessari poder incidir més en el reforç escolar, ja que és l’última etapa del curs i en el cas d’algunes 

joves l’etapa fins de l’educació obligatòria. Cal esmentar que algun dels objectius que es van 

plantejar a l’inici de trimestre van canviar. Al principi de trimestre es va plantejar donar més 

importància a la separació d’espais a l’hora de fer activitats, així com oferir cada tarda tres o quatre 

activitats diferents per tal que poguessin escollir. Una d’elles sempre seria el reforç escolar. Però poc 

després d’iniciar el trimestre es va afegir a més l’opció d’una assistència optativa en funció de les 

activitats. En aquest apartat queden reflectits els dos objectius. 

PROGRAMA DE REFORÇ ESCOLAR : 

 
OBJECTIUS ESPECÍFICS METODOLOGIA 

Proporcionar tot el material necessari per 

poder realitzar les seves tasques. 

Avaforir a la sala espais tranquils per la 

concentració. 

Dotar la sala de diferents espais pel reforç 

escolar. 

Dedicar més temps al reforç en èpoques 

finals. 

Es canviaràn les taules de la sala i les 

posarem grans. 

Es buscaràn diferents espais d’activitats per tal 

que la sala sigui un espai tranquil i els exteriors 

més lúdics, també es valorarà cap al més de 

juny dedicar les sessions ha preparar pels 

exàmens final i/o de 

recuperació. 



 

 
 

 

 
 
 

PROGRAMA D’HIGIENE PERSONAL I VIDA SALUDABLE: 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS METODOLOGIA 

Dotar de berenars equilibrats. 

Garantir l’ordre i la neteja de la sala i del 

centre. 

Dotar de respalls de dents. 

Cada dimarts netegem l’espai de berenar 

comunitàri i cada dia abans de marxar 

recullen la sala. Quan acabem de berenar 

ens rentem les dents. 

 

 
PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA: 

 
OBJECTIUS ESPECÍFIC METODOLOGIA 

Posar en contacte el grup de joves de 

Tronada amb altres entitats del barri per 

poder dur a terme activitats conjuntes. 

Coordinar-se amb els diferents agents que 

intervenen amb el jove ( Espai Jove , 

insititut, serveis social i altres entitat) 

Reunions amb les Basses. 

Reunions amb els APC’s. 

Participar d’actes del barri. 

Reunions amb els IES 

 

 
PROGRAMA DE LLEURE ALTERNATIU: 

 
OBJECTIUS ESPECÍFICS METODOLIGA 

Buscar activitats que creïn consciència de 

grup i/o pertinença al grup. 

Dur a terme dinàmiques de grup i jocs 

grupals per tal de crear un grup cohesionat. 

Afavorir espais a la sala on en moments 

d’estones lliures puguin fer aquella activitat 

que més els vingui de gust. 

Fer una llista de propostes d’activitats que els 

motivi fer i que ells mateixos la portin a 

terme. 

Es duràn a terme sortides fora del centre 

(Les Basses, Búnquers, anar a vendre roses per 

Sant Jordi) es realitzaràn tallers de cuina, es 

realitzaràn tallers manuals. Hi hauran 

diferents espais amb activitats diferents. 

S’informarà de les activitats del proper per dia 

per si están interessants a venir i s’oferirà la 

possibilitat d’assistència optativa. 



 

 
 

 

 
Buscar activitats que puguin ser del seu 

interès. 

Informar prèviament de les activitats del dia 

següent. 

Fer optativa la participació a algunes 

activitats. 

 

 

 

PROGRAMA DE GESTIÓ EMOCIONAL: 

 
OBJECTIUS GENERALS METODOLOGIA 

Buscar espais per tutories 

Transmetre pautes de relació positiva. 

Buscar mecanismes en la/el jove per la 

regulació emocional. 

Treballar l’autoconeixament emocional. 

Fomentar el diàleg en la gestió de conflictes. 

Buscar espais tranquils per l’escolta activa, 

tant entre ells com amb les educadores. 

Durant les estones de temps lliure establir 

diàlegs espontànis que permetin detectar 

desestructura emocional. 

Ajudar a posar paraules a les seves 

emocions. 

Preveure el conflicte i gestionar les parts a 

través del diàleg i la mediació. 

 

 
PROGRAMA DE SEGUIMENT: 

 
OBJECTIUS ESPECÍFICS METODOLOGIA 

Oferir espais de tutoria 

Registrar el seguiment de cada infant 

Reunions de casos 

Reunions periòdiques amb els joves 

Espai al Drive d’enregitrament. 



 

 
 

 

Aquest any la novetat ha estat, que s’han ajuntat nens del centre obert Tronada i del casal de 

la Cosa Nostra. Finalment, al llarg del trimestre hem arribat a construir un grup de 15 

adolescents. Progressivament es van a anant apuntant nois i noies fins arribar a omplir 

l’activitat. 

L’equip que dirigeix aquest espai pels joves ha estat format per la BrigitteSoria i la Paqui 

Martín com ha monitores, aquesta última com a referent del grup i el Xavier com a monitor 

voluntari. 

El projecte es dur a terme dins d’una aula perfectament equipada, dotada amb material de tot 

tipus per poder fer els deures i el repàs escolar, i amb tot el necessari  per proporcionar un 

clima d’estudi idoni i on s’afavoreix una bona concentració pels adolescents. 

L’activitat és comprèn dins de l’horari de las 17:00h a les 20:00 de la tarda, tots els Dimarts i 

Dijous. L’organització de les sessions és el següent: 

 

17:00h - 17:30h Acollida, temps lliure 
 

17:30h - 18:00h Berenar 
 

18:00h - 19:30h Reforç escolar 
 

19:30h - 20:00h Temps d’oci (Temes a tractar, activitats, dinàmiques, tutories...) 
 

 

En l’acollida el que fem és rebre’ls conforme van arribant ja que no tots arriben puntuals per la 

distancia de l’escola i/o per altres activitats extraescolar que tenen. 

El berenar consta d’un àpat equilibrat. Els joves berenen en la mateixa aula que es prepara 

prèviament i s’habilita posteriorment pel reforç escolar. 

Aprofitant aquest acte, treballem amb ells, valors educatius seguint un calendari de tasques 

elaborat per ells i elles mateixos/es.  

 

 

 

 

 

 

El reforç escolar es fa de manera individual i els monitor estem per proporcionar ajuda i 

recursos que l’adolescent necessita de manera personalitzada.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I per últim, l’última mitja hora, al temps d’oci es deixa per alguna activitat, dinàmica o 

qualsevol tema a tractar que hi hagi o que ells i elles vulguin parlar. 

Aquest trimestre ens ha donat per fer diferents jocs, activitats i dinàmiques grupals amb les 

quals també s’ha complert l’objectiu de afavorir una bona convivència de grup i així poder 

relacionar-nos tots amb tots.  

 

 

Després de la xerrada d’una educadora de carrer, els 
nois participen en una dinàmica sobre la violència 

masclista 

Dinàmica de confiança 

Activitat de relaxació Futbol 


